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Per segon any consecutiu, l’en-
torn del pavelló Miquel Poblet 
va ser durant el cap de setma-
na del 22 i 23 d’octubre un pol 
d’atracció per als centenars de 
persones que van voler gaudir 
de l’oferta culinària presenta-
da per una quinzena d’establi-
ments de restauració del muni-
cipi i de l’exhibició de més de 
350 vehicles clàssics. Les fi res 
gastronòmica i de l’automòbil 
organitzades per l’Ajuntament 
–la segona, conjuntament amb 
l’associació Amics dels Clàssics 
(ACMiR)– van tornar a coin-
cidir, constatant que el fet que 
comparteixin espai i calendari 
és tot un encert.
“Fer les dues fi res alhora po-
tencia, amplifi ca i multiplica 
l’èxit d’aquestes iniciatives”, 
va manifestar l’alcaldessa Lau-
ra Campos (ECP), als parla-
ments ofi cials d’inauguració. 
L’edil va celebrar l’elevada 
participació de la ciutadania 
i també l’assistència de públic 
forà. En la mateixa línea es va 
expressar el regidor de Desen-
volupament Econòmic Local, 
Jaume Teixidó (ERC), qui va 
celebrar l’entusiasme dels es-
tabliments participants. “Es-
deveniments com aquest van 
en consonància amb la nova 
marca Montcada Avança 

com a referent del futur que 
volem per al nostre munici-
pi”, va dir l’edil.

Cita consolidada. Segons l’orga-
nització, la xifra de públic as-
sistent podria ser equiparable a 
la de l’any anterior, en què es 
calculen van passar pel recinte 
fi ral unes 3.000 persones. 
El nombre de automòbils clàs-
sics exhibits –matriculats fi ns 
al 1992– va ser de 352, lleu-
gerament per sota de les pre-
visions inicials. “Estem molt 
contents amb la resposta 
del públic; tot i que per da-
tes hem coin cidit amb la fi ra 
Retro de Caldes de Montbui, 
la participació ha estat força 
elevada”, han manifestat fonts 
de l’ACMiR.

(Continua a la pàgina 3)

Les fi res de gastronomia i motor, una 
fórmula d’èxit amb garantia de futur
Centenars de visitants confi rmen que la coincidència dels esdeveniments organitzats a l’Espai Poblet és un encert
Pilar Abián | Pla d’en Coll
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Laura Campos: “Fer 
les dues fi res alhora 
potencia, amplifi ca 
i multiplica l’èxit 
d’aquestes iniciatives”

El soci de l’ACMiR Jaume Segar-
ra va ser enguany homenatjat en 
el marc de la Fira per la seva tra-
jectòria en el món del motor i del 
clàssic. Propietari d’un Renault 
Alpine, ha escrit dos llibres vin-
culats al seu amor per aquest ve-
hicle: ‘Alpine, mito y pasión’ –edi-
tat al 2001 i del qual n’ha venut 
5.000 exemplars– i ‘Memòries 
alpineres’, un recull d’entrevistes 
i reportatges que encara no ha 
comercialitzat. Segarra va parti-
cipar durant els anys 70 com a 
copilot en diferents ral·lis, com 
els de Costa Brava, 2000 virat-
ges o les Guilleries. I ja de gran, 

també ha estat pilot en ral·lis de 
regularitat a Igualada, Terres de 
l’Ebre o Sant Hilari, entre d’altres. 
A la fotografi a superior, Segarra 

–al centre de la imatge– acom-
panyat de l’alcaldessa, el regidor 
de Desenvolupament Econòmic i 
representants de l’ACMiR | PA

Homenatge a un soci apassionat de l’Alpine

Els visitants a la Fira dels clàssics van poder gaudir de la concentració de 352 vehicles al recinte habilitat per l’organització

Actualitat
laveu.cat

MOTOR I RESTAURACIÓ

ACTIVITAT INFANTIL
Una de les propostes que va tenir 
més acceptació entre els menuts 
va ser la pintada a mà d’un vehicle

A l’espai d’exhibició 
de vehicles clàssics 
van participar un total 
de 352 automòbils
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Els establiments participants a la mostra gastronòmica van tenir oberta la parada des de dissabte al migdia fi ns a la tarda de diumenge

El menjador habilitat al costat de la mostra gastronòmica va estar ple a les hores punta

(Ve de la pàgina anterior)
El fet que l’esdeveniment es faci 
al nucli urbà i no en un polígon, 
com sol ser habitual a altres mu-
nicipis i que coincideixi amb la 
mostra gastronòmica és, en opi-
nió de l’organització, un plus 
afegit per als visitants, que tenen 
a la seva disposició serveis de 
resturació i banys públics. 

Fira gastronòmica. Després de sis 
edicions al carrer Guadiana i les 
dues últimes al davant del pave-
lló, els restauradors entrevistats 
per La Veu consideren que tant 
l’emplaçament com la coincidèn-
cia amb la trobada del motor ga-
ranteixen una elevada afl uència 

de públic. M. Paz Carrillo, del 
restaurant Danubio, opina que 
dona més visibilitat als establi-
ments participants: “Penso que 
és millor ubicar la mostra aquí, 
hi passa molta gent i, malgrat 
la feina que suposa per a nos-
altres muntar la parada, estem 
contents amb el resultat”. Tam-
bé ha fet una valoració positiva 
Carles Tallada, de Wasabi. “En-
guany –ha explicat– hem repe-
tit i l’experiència és molt bona 
perquè ens ajuda a donar-nos 
a conèixer”.
Dari Rey, del bar Manhattan, 
prefereix l’antiga ubicació, més 
cèntrica i propera al seu establi-
ment: “Per a nosaltres és mi-

llor, tot i que a nivell de caixa 
el resultat ha estat similar”.
Fira a Can Cuiàs. Amb l’objectiu 
de promocionar el comerç de 
proximitat, el 5 de novembre, 
de 10 a 14h, la Regidoria de Co-
merç i Desenvolupament Econò-
mic organitzen una fi ra a Can 
Cuiàs amb participació dels esta-
bliments del barri i amb activitats 
lúdiques i esportives.

Per als amants del món del motor, visitar fi res és una bona manera de gaudir del temps d’oci

Els restauradors 
enquestats per 
‘La Veu’, contents amb 
la resposta del públic
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Notícies MUNICIPALS 2023
L’actual alcaldessa es presenta com 
a alcaldable d’ECP, acompanyada 
dels pesos pesants de la coalició

PÀG. 6

El 2 de novembre comença-
ran les obres de remodelació 
de l’avinguda de la Ribera des 
del carrer Llevant i fi ns al pont 
de la Roca. L’actuació, que su-
fraga l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona (AMB) amb un cost 
d’1,56 milions d’euros, s’ini-
ciarà amb dues setmanes de 
retard respecte la data prevista 
després que veïns del sector 
fessin una acció de protesta en 
contra de l’afectació a les places 
d’aparcament. En resposta a la 
queixa, el govern municipal va 
convocar una assemblea infor-
mativa que va comptar amb 
més de 150 assistents. 

Disculpa pública. Tant l’alcaldes-
sa Laura Campos (ECP), com 
el regidor d’Urbanisme, Jordi 
Sánchez (ERC), van entonar 
‘el mea culpa’, tot reconeixent 
que va fallar la comunicació del 
projecte al veïnat, i van tranquil-
litzar els veïns sobre l’aparca-
ment, assegurant que durant la 
primera fase de l’actuació –que 
durarà uns tres mesos–, no hi 
haurà cap afectació i que, en 
la segona fase, s’habilitaran 90 
places a l’antic solar de Valen-
tine. Els veïns podran utilitzar 
aquest espai fi ns que la Genera-
litat construeixi el nou institut, 
projecte que encara s’ha de tra-

mitar. “Quan això passi, que 
lamentablement trigarà uns 
anys, disposem d’un altre so-
lar alternatiu a la zona per co-
brir les necessitats d’aparca-
ment”, va insistir l’alcaldessa. 
El regidor d’Urbanisme, Jordi 
Sánchez, també va defensar 
les bondats del projecte, que 
permetrà donar continuïtat al 
passeig fet al 2016 a la llera, 
a l’alçada del barri de la Ribe-
ra. “Aquest cop –va dir– l’es-
pai ocuparà la via pública, 
respectant així la renatura-
lització del riu”. Sánchez va 
recordar que l’actuació va ser 
debatuda en el procés partici-
patiu fet al 2018 per dissenyar 
el Pla de Mobilitat Urbana i en 
el si del Consell Municipal de 
medi ambient, i va instar els ve-
ïns a formar part d’una comis-
sió de seguiment de les obres. 

Inquietuds veïnals. En el torn de 
preguntes del públic, Rafa Ruiz, 
veí de la Ribera i responsable 
de la formació Vivimir, va cri-
ticar el govern municipal per 

no haver consensuat el projecte 
amb el veïnat i va reclamar que 
el carril bici es faci a la llera del 
riu, reservant el passeig per als 
vianants. L’activista mediam-
bien tal, Manel Gómez, va aler-
tar, però, del perill d’aquesta 
opció a causa del risc de riuades 
i l’elevat cost de mantenir un 
sistema de vigilància de la llera. 
Altres veïns van manifestar la 
seva preocupació perquè es 
produeixin problemes de con-
vivència entre els vianants i les 
bicicletes. En aquest sentit, els 
tècnics van remarcar que això 
no passarà perquè el carril bici 
estarà clarament separat de la 
zona de vianants. 

AVINGUDA DE LA RIBERA

El solar de Valentine acollirà les places 
d’aparcament afectades per les obres
La primera fase del projecte destinat a fer un passeig en paral·lel al riu Besòs començarà la primera setmana de novembre
Laura Grau | La Ribera L’Ajuntament explica 

en assemblea els 
detalls de l’actuació en 
resposta a les queixes 
expressades pel veïnat
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La sala de l’INS La Ribera, on el govern va convocar el 19 d’octubre l’assemblea informativa sobre el projecte, es va omplir de gom a gom

El projecte convertirà el tram 
comprès entre el carrer Llevant i 
el pont de La Roca en un passeig 
de 630 metres de longitud, on 
conviuran vehicles, vianants i bi-
cicletes. Les voreres estretes que 
hi ha actualment a la part dels 
edifi cis doblaran la seva amplada 
i a les diferents cruïlles es crea-
ran petites places protegides del 
trànsit amb mobiliari urbà. Els ve-
hicles hauran d’alentir la velocitat 
per superar les elevacions de la 
carretera i les bicis tindran un car-
ril segregat, de dos metres d’am-
plada. “El 50% dels 14 metres 

que fa aquesta via d’ample es 
dedicaran als cotxes i l’altra mei-
tat, a les persones i les bicis”, va 
explicar a l’assemblea informativa 
la cap tècnica d’Urbanisme, Mar-
ta Bunyesch. 
El projecte també inclou la refor-
ma del parc Larramendi –obra 
que assumirà la promotora que 
construirà els nous pisos de La 
Ribera– i la construcció de dos 
voladissos sobre el riu –a l’estil 
del que es va fer al carrer Mossèn 
Joaquim Castellví–, que permetran 
mantenir l’amplada del passeig i 
faran la funció de mirador | LG

El passeig comptarà amb àmplies 
voreres i un mirador sobre el riu
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VA DE BESÒS

La jornada al voltant del riu serveix 
per reivindicar inversions al territori

La jornada ‘Va de Besòs’, or-
ganitzada el 15 d’octubre pels 
consistoris de l’últim tram del 
riu conjuntament amb el Con-
sorci del Besòs, va servir per 
reivindicar la manca d’inver-
sions per part de les adminis-
tracions supramunicipals en 
aquest territori. “No només la 
ciutadania ha viscut d’esque-
nes al riu durant anys, també 
ho han fet algunes adminis-
tracions que han centrat els 
seus esforços en el Llobregat, 
provocant un dèfi cit històric 
d’inversions a la Barcelona 
Nord oblidada”, va afi rmar 
l’alcaldessa Laura Campos.

Oferta lúdica. La matinal, amb 
més d’un centenar d’activitats 
gratuïtes distribuïdes al llarg 
dels 7,5 quilòmetres del riu, va 
arrencar a la Casa de les Ai-
gües, amb l’assistència de les 
alcaldesses de Montcada i Rei-

xac, Laura Campos (ECP); de 
Barcelona, Ada Colau (ECP); 
de Santa Coloma de Grame-
net, Núria Parlon (PSC); de 
Sant Adrià de Besòs (PSC), 
Filo Cañete; i de l’alcalde de Ba-
dalona, Rubén Guijarro (ECP).
Els edils van coincidir a celebrar 
la incorporació de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona al Con-

sorci del Besòs, confi ant en què 
la seva entrada ajudi a desple-
gar el potencial d’aquesta regió, 
la més densa de Catalunya. “En 
aquesta zona, que concentra 
el 10% de la població de Cata-
lunya, tenim alguns dels indi-
cadors de desigualtats i d’in-
justícia social més elevats del 
país i això és inacceptable”, 
va advertir l’alcaldessa de Bar-

celona qui considera que junt 
amb la recuperació ecològica 
del riu, “toca la recuperació 
social i econòmica del Besòs”. 
En relació amb aquest infrafi -
nançament dels municipis del 
Besòs, l’alcalde de Badalona, 
va destacar el fet que aquest és 
un dels pocs casos dins la geo-
política en què “el nord és més 
pobre que el sud”.

Dani Font | Redacció
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Els edils que van participar a la inauguració de la jornada van passejar per l’avinguda de la Ribera en el tram proper a la Casa de les Aigües

Els representants dels municipis de l’últim tram del riu reclamen ajudes d’administracions superiors

En marxa la 
diagnosi sobre 
el barraquisme 
al Pla de Besòs
La diagnosi encarregada per la 
Comissió Tècnica creada per 
afrontar la problemàtica del bar-
raquisme al Pla del Besòs ha 
començat aquest mes d’octubre. 
L’estudi té com a objectiu analit-
zar la situació jurídica i ambiental 
de les barraques ubicades a tocar 
de la llera del riu, dins del terme 
municipal de Montcada i Reixac. 
Fonts de la Delegació del Govern 
de la Generalitat a Barcelona han 
assenyalat que la diagnosi “s’es-
tà fent amb la major discreció i 
sensibilitat possible” i estimen 
que “ha d’estar fi nalitzada al 
mes de febrer, per després im-
plantar un pla d’actuació”.
La Comissió està coordinada per 
la pròpia Delegació i compta amb 
la participació de diferents con-
selleries de la Generalitat, el Con-
sorci del Besòs, l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac, l’Àrea Metro-
politana de Barcelona (AMB) i la 
Diputació. En la diagnosi, a més 
d’administracions públiques, hi 
col·laboren també entitats del 
tercer sector. Tot plegat respon 
a la mort d’una parella el passat 
mes de gener en una barraca per 
inhalació del fum del foc a terra 
que, presumiblement, hauria fet 
per escalfar-se durant la nit | DF
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“Vull seguir sent l’alcaldessa 
quan les màquines comen-
cin a treballar per fer possi-
ble el soterrament de l’R2”. 
Aquest és un dels desitjos que 
va expressar Laura Campos el 
23 d’octubre, a la plaça de l’Es-
glésia, durant el seu discurs de 
presentació com a alcaldable a 
les eleccions del 2023. La can-
didata d’En Comú Podem va 
estar acompanyada pels pesos 
pesants de la coalició, la porta-
veu de Catalunya en Comú al 
Parlament, Jéssica Albiach, el 
diputat David Cid i el portaveu 
dels comuns al Congrés, Joan 
Mena. Els tres polítics van lloar 
la fi gura de Campos, a qui van 
defi nir com una dona lluitadora 
i compromesa, i la transforma-
ció que, en la seva opinió, ha 
viscut la ciutat des que ella ocu-
pa l’Alcaldia. 

Qualitats. “Laura Campos 
és un dels millors referents 
d’ECP; es deixa la pell pels 
projectes del seu municipi 
i sempre està al costat de la 
ciutadania”, va dir Albiach, 
tot posant en valor el treball fet 
per l’actual alcaldessa en políti-
ques socials. “Les persones són 
al centre de les decisions que 
pren el seu govern”, va afegir 
la portaveu dels comuns al Par-
lament.
Cid, per la seva banda, va par-
lar de l’esforç de la candidata 
per fer que la ciutadania “senti 
orgull de pertinença a Mont-
cada” i va assegurar que avant-
posa les necessitats dels veïns 
a les lògiques de partit: “La 

reivindicació per la recupera-
ció de les urgències nocturnes 
n’és una mostra; no va parar 
de pressionar fi ns aconseguir 
que hi hagués el compromís 
per escrit del govern de la Ge-
neralitat de reobrir el servei 
en la negociació dels pressu-
postos autonòmics”. 
La tenacitat amb què Campos 
defensa els interessos del seu 
municipi també va ser consta-
tada pel portaveu dels comuns 
al Congrés, Joan Mena. “No es 
dona mai per vençuda, quan 
rebem una trucada d’ella sa-
bem que no pararà fi ns acon-
seguir allò que reclama per 
a Montcada”, va explicar el 
polític.

En primera persona. Després 
d’una emotiva presentació ini-
cial a càrrec de la seva compa-
nya de partit al municipi, Silvia 
Piñero, i de la intervenció dels 
líders de la coalició al Parlament 

i al Congrés, va ser el torn de 
l’alcaldable. Campos va iniciar 
el seu discurs manifestant que 
manté intacte el seu compromís 
amb el municipi i la il·lusió i les 
ganes de treballar per fer reali-
tat els reptes pendents, entre els 
quals hi ha el soterrament de 
l’R2, el tancament de la cimen-
tera i la reobertura de les urgèn-
cies nocturnes, entre d’altres.
“Quan vam arribar a l’Alcal-
dia, ara fa set anys, vam ad-
quirir el compromís de tren-
car amb les velles dinàmiques 
del govern sòciovergent i de 
governar amb ètica i honra-
desa, posant la gent al cen-
tre de les nostres polítiques”, 
va explicar l’actual alcaldessa. 
Campos va assenyalar que en 
els dos mandats viscuts fi ns ara, 
l’executiu ha aconseguit sanejar 
les fi nances municipals i fer els 

pressupostos més socials de la 
història de la corporació. “El 
nostre mantra és la justícia 
social i promoure valors com 
el respecte, la tolerància i la 
inclusió”, va dir l’alcaldable 
d’ECP. 

Il·lusió pel futur. Tot i posar en 
valor les fi tes assolides, Cam-

pos no va voler caure en l’auto-
complaença i va reconèixer que 
hi ha projectes que no han po-
gut desenvolupar-se com estava 
previst a causa de la pandèmia. 
“Montcada té molt potencial 
social, natural, cultural i eco-
nòmic, només cal que ens ho 
creiem”, va concloure l’edil.

MUNICIPALS 2023

‘La justícia social és el motor que ens 
impulsa a seguir treballant pel municipi’
L’actual alcaldessa, Laura Campos, es presenta com a candidata acompanyada dels líders de la coalició ECP
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Pilar Abián | Montcada Jéssica Albiach:‘Laura 
Campos és un dels 
millors referents 
d’ECP; es deixa la pell 
pels projectes del seu 
municipi’

Laura Campos, amb un ram de fl ors a les mans, acompanyada d’esquerra a dreta per David Cid, Joan Mena i Jéssica Albiach

Laura Campos: 
‘Montcada té molt 
potencial social, 
natural, cultural i 
econòmic, només cal 
que ens ho creiem’ 

Aquesta és la tercera vegada que l’actual alcaldessa es presenta a la renovació del càrrec

VÍDEO A LAVEU.CAT

CÀPSULA FORMATIVA
NOVEMBRE 2022

Monitors/es de menjador, manipulació 
d’aliments i transport escolar   

Inici el 14 de novembre
de 2022

FORMACIÓ 

GRATUÏTA 

PER A JOVES

DE 16 A 25 ANYS

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB

Per a més informació i inscripcions 
(fins al 9 de novembre):  
ÀREA SOCIAL

Ajuntament de Montcada i Reixac

Telèfons:  935 726 474 (ext: 4033 i 4000)

i 629 047 582 

A/e: educacio@montcada.org

De dilluns a dijous, de 9 a 13 h  ·  Can Tauler (C. Jaume Balmes, 16) 
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Judit Rodríguez, treballadora 
social i veïna de Can Cuiàs, 
serà la número 2 de la llista que 
encapçala Jordi Sánchez (ERC) 
a les properes eleccions muni-
cipals. La candidata es va pre-
sentar públicament el 21 d’oc-
tubre al seu barri, en un acte fet 
al parc del Turó Blau de Can 
Cuiàs, acompanyada de l’alcal-
dable i de la regidora d’ERC a 
la ciutat de Barcelona, Elisenda 
Alamany.
L’edil barcelonina va ser l’en-
carregada de donar la benvin-
guda a Rodríguez a la política 
institucional. “Quan vaig sa-
ber que a qui havia de pre-
sentar era una dona que opta 
per primera vegada a un 
càrrec públic, no m’ho vaig 
pensar ni un moment”, va 
manifestar. 
Alamany va destacar la im-
portància que entrin persones 
noves a dins dels governs mu-
nicipals: “Poden aportar-nos 

quines són les necessitats dels 
barris i fan que no ens allu-
nyem de la ciutadania”.

Motivació. Rodríguez va expli-
car per què ha decidit entrar de 
ple en política municipal. “Vo-
lia que el meu barri tingués 
representació a l’Ajuntament 
i he considerat que la millor 
forma d’aconseguir-ho era 
amb ERC”, va assenyalar. 
La nova número 2 republicana 
va recordar l’origen migrant de 

moltes persones del barri que 
“sempre han sabut organit-
zar-se per aconseguir millo-
res, com ara l’arribada del 
metro”, va dir. 
El cap de llista, per la seva ban-
da, va aprofi tar la presentació 
de la número 2, per mostrar 
el seu convenciment que ERC 
pot fer el salt a l’Alcaldia. “Des 
del 2015 –va dir– hem anat 
millorant els resultats electo-
rals i comptem amb un equip 
molt potent”.

MUNICIPALS 2023

Elisenda Alamany presenta la 
número dos de la llista d’ERC
Judit Rodríguez, de Can Cuiàs, acompanyarà Jordi Sánchez en la lluita per l’Alcaldia

Dani Font | Can Cuiàs

La segona representant de la llista dels republicans, a l’esquerra, amb Sánchez i Alamany
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El govern congelarà els 
impostos i taxes davant 
del context de crisi
Presentada en audiència pública la proposta d’ordenances

Amb el lema ‘La lluita co-
mença al barri’, la Favmir 
va organitzar el 16 d’oc-
tubre la seva festa anual 
en què reivindica el paper 
del moviment veïnal en la 
millora de les condicions 
de vida de les persones. 
El portaveu de la Favmir, 
Antonio Cera, va fer una 
crida als veïns a organit-
zar-se per aconseguir millores als seus barris i a lluitar a favor d’una 
sanitat i un ensenyament de qualitat i unes pensions dignes. “Hem de 
continuar sortint al carrer i apretant les institucions perquè complei-
xin els seus compromisos”, va dir l’activista veïnal, en referència a una 
de les principals lluites del col·lectiu, que porta 11 anys reclamant la 
reobertura del servei d’urgències nocturn al CAP Montcada | LG

La Favmir crida la ciutadania a 
fer pinya per reivindicar millores

SALUT PÚBLICA

La Plataforma Ciutadana Re-
sidu Zero (PCRZ) ha denunci-
at l’incompliment per part del 
govern de la Generalitat de la 
vigent Llei de moratòria d’infra-
estructures d’incineració de resi-
dus aprovada a fi nals de 2021. 
La consellera d’Acció Climàti-
ca, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jordà (ERC), va explicar 
en seu parlamentària que la 
llei tindria una vigència de dos 
anys durant els quals no s’obri-
rien noves incineradores, ni 
s’ampliarien les existents i s’ela-
boraria un pla de tancament 
i desmantellament d’aquestes 
instal·lacions.
“Els dos casos més fl agrants 
on no és compleix la moratò-

ria són a Montcada i a June-
da”, va explicar Josep Lluís Mo-
ner, tècnic ambiental i membre 
de la Plataforma, durant la roda 
de premsa convocada el 20 d’oc-
tubre al Col·legi de Periodistes. 

Demanda. Moner va lamentar 
que la Generalitat estigui elu-
dint el tancament de la cimente-
ra i que treballi per atorgar una 
nova Autorització Ambiental In-
tegrada (AAI) a LafargeHolcim, 
que des del 2010 utilitza biomas-
sa –fangs de depuradora i fari-
nes càrniques, entre d’altres–, 
com a combustible. Aquesta 
pràctica, que el sector cimenter 
anomena valorització, per als 
ecologistes només té un nom, 
incineració. “Com a ciutadans 

–va dir Moner– ens insten a 
reciclar, però per part del go-
vern i l’Agència Catalana de 
Residus només veiem publi-
citat enganyosa. Per a això, li 
demanem a la consellera que 
sigui coherent amb el que diu 
i no concedeixi noves llicències 
ambientals”.
José Luis Conejero va participar 
com a representant de la Plata-
forma Antiincineració de Mont-
cada, exposant les al·legacions 
que ha presentat contra l’atorga-
ment de l’AAI a LafargeHolcim. 
“Hem demanat els noms dels 
funcionaris responsables de la 
tramitació de l’expedient per si 
estiméssim necessari presentar 
una querella per prevaricació”, 
va anunciar Conejero.

MOVIMENT ANTIINCINERACIÓ

Residu 0, contra la concessió de 
la llicència ambiental a Lafarge
La plataforma acusa la consellera Jordà d’incomplir la moratòria sobre incineradores

Dani Font | Redacció

Representants de la Plataforma Zero –entre els quals el portaveu del col·lectiu montcadenc, José Luis Conejero– durant la roda de premsa
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El president del PP, David Zambrana, demana a l’Ajuntament que es 
busqui una nova ubicació a la futura pista d’skate prevista a Ca n’Oller, 
un dels projectes inclosos als pressupostos participatius bianuals. “Hi 
ha una preocupació veïnal raonable, ja que aquest equipament pot 
comportar soroll i està projectada a una zona massa propera als ha-
bitatges”, ha dit en un comunicat. El líder popular considera que cal 
trobar l’equilibri entre l’oci del jovent i el descans del veïns i proposa 
que “la pista es construeixi en algun parc o zona habilitada del polí-
gon de la Ferreria” | DF

El PP demana canviar la ubicació de 
la futura pista d’skate a Terra Nostra

El govern municipal (ECP-
ERC) ha decidit congelar les 
taxes i preus públics per al 2023 
atenent al context de crisi. La 
proposta d’ordenances fi scals es 
debatia el 27 d’octubre en Ple 
municipal –en el moment de 
tancar aquesta edició.
“Hem pres la decisió davant 
la greu situació d’incertesa 
que hi ha a nivell econòmic 
i que afecta bona part de les 
famílies de la localitat, mal-
grat que l’any vinent serà 
molt complicat per a l’Ajun-
tament”, va explicar el pre-
sident de l’Àrea Econòmica, 
Gerard Garrido (ERC), durant 
l’audiència pública virtual de 
presentació de les ordenances 
fi scals feta el dia 20. 

Avís previ. En la línia del que ja 
va apuntar al passat Ple de se-
tembre, l’edil ha anunciat que 
la pujada d’interessos banca-
ris dels préstecs que té la cor-
poració i, especialment, dels 
subministraments energètics 
dels equipaments, tindran un 
impacte molt negatiu en el pro-

per pressupost. “Encara estem 
estudiant com farem front a 
la situació derivada de la bai-
xada d’ingressos i l’augment 
desbocat de les despeses fruit 
de la infl ació; les mesures a 
prendre per absorbir l’incre-
ment dels costos les explica-
rem a l’audiència de pressu-
postos”, va manifestar Garrido, 
assegurant que el govern no re-
tallarà en despesa social. 
Tot i que els impostos no puja-
ran, sí que hi ha haurà alguna 
modifi cació en el text de les 
ordenances per adequar alguns 
articles a les noves normatives. 
En aquest sentit, l’edil va des-
tacar que es mantindran les bo-
nifi cacions de 10 anys sense pa-
gar l’IBI per a les llars que van 
instal·lar plaques solars abans 
de l’últim canvi de l’ordenança 
fet el passat exercici, que va re-
duir la xifra a 5 anys i a la meitat 
de l’import. 
Com a novetat, Garrido va 
anunciar la incorporació de l’or-
denança que regularà els preus 
de l’espai de coworking que entra-
rà en funcionament al mes de 
gener a El Punt.

EXERCICI 2023

Pilar Abián | Redacció

Josep Bacardit Sanllehí
que va morir el passat 13 d’octubre de 2022, als 73 anys d’edat

Des del Consell d’Administració de Montcada Comunicació 
volem transmetre el nostre condol a la família i amics del 

nostre representant
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A la natura, els actes
incívics no hi caben.
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VÍDEO A LAVEU.CAT

Aquestes accions formatives són una iniciativa del Centre Local de Servei a les Empreses (CLSE), constituït pels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

NOVEMBRE: MES DE LES VENDES I LA CAPTACIÓ DE CLIENTS
Formació en línia per a persones emprenedores i pimes

Inscripcions:        promocioeconomica@montcada.org
935 648 505

Negocis locals: com atraure clients de proximitat 
per Internet
8 i 10 de novembre

De 13 a 15 h

Com captar els primers clients 
si ets una persona emprenedora
24 de novembre

De 9 a 14 h

Societat
laveu.cat/societat

CAMPANYA MUNICIPAL
‘Si et ratlles, comparteix-ho’ s’adreça 
al jovent i pretén visibilitzar els tabús 
relacionats amb la salut mental
PÀG. 14

SOLIDARITAT

Èxit de la Pink Run, amb més de 1.700 
participants i 18.000 euros recaptats 
Dani Font | Redacció
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La primera edició després de la pandèmia va inundar de rosa els carrers de Montcada Nova-Pla d’en Coll

El càncer de mama és un dels 
més diagnosticats a Catalunya. 
Sin Teta Hay Paraiso (STHP) i 
la Joventut Atlètica de Montca-
da van organitzar el 16 d’octu-
bre una nova edició de la Pink 
Run per recaptar fons contra 
aquesta malaltia, després de 
dos anys d’absència per la 
pandèmia. Manu Muñoz, pre-
sidenta de STHP, ha valorat 
positivament la resposta de la 
gent: “Estem molt contentes. 
Inicialment, les inscripcions 
anaven lentes, però al fi nal 
hi va haver un boom i es van 
apuntar unes 1.700 persones, 
que ens ha permès recollir uns 
18.000 euros que donarem a la 
Vall d’Hebron”. 
L’emoció de la presidenta de 
STHP també la provocava el 
fet que l’entitat feia dos anys 
que no podia celebrar la cursa-
caminada. “Ho visc com si 
fos el primer cop”, va comen-
tar Muñoz, tot destacant que 
l’edició d’aquest any “l’hem 
dedicada a la nostra compa-
nya Marga Rodríguez que va 
morir el 2020”. Muñoz també 
va tenir paraules de record per 
a totes les persones que han 
mort en aquests dos anys a 
causa del càncer i la covid.

Moment de la sortida de la cinquena edició de la cursa-caminada Pink Run MiR, que va tenir lloc el 16 d’octubre per diversos carrers de Montcada Nova-Pla d’en Coll

Els talls solidaris de cabell són una de les activitats més consolidades a la Pink Run MiR La sessió de zumba després de la cursa-caminada sempre compta amb molt públic
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DILLUNS 31 D’OCTUBRE DE 2022   
A la Plaça del Poble

De 18.30 a 21 h Truc o tracte
21.30 h Lliurament de premis del concurs de 

disfresses, la millor casa decorada,
el millor tunel del terror i el millor 
panellet.

22 h Sopar de por, amb l’espectacle “La nit 
de les bruixes” 

MÉS INFORMACIÓ

Centre Cívic l’Alzina
C. Núria 73
Tel: 935 640 862
alzina@montcada.org

Halloween
2022

ET RECORDEM QUE 
LA RESPONSABILITAT  
DE LA CUA ÉS TEVA, 
ESTIGUES ATENT!!!  
ES COMENÇARÀ A 
DONAR NÚMEROS A 
LES 16.30 H. 

ORGANITZA:

COL·LECTIU JOVE C4

6
DIUMENGE

5
DISSABTE

NOVEMBRE NOVEMBRE

DE 17.30 A 18.30 h
Sessions infantils 
(fins a 6 anys + un adult per infant)

DE 18.30 A 23 h
Sessions per a tothom 
a partir de 7 anys 

Es farà un descans de 20.30 a 21 h 

AL CENTRE CÍVIC CAN CUIÀS 
(C. Geranis, s/n) 

Projecte de l’escola Fedac per recollir fons
La sensibilització social amb el càn-
cer és transversal al conjunt de la 
societat. Ho posa de manifest el fet 
que el projecte per recollir fons per 
a la Fundació Vall d’Hebron Institut 
Oncològic (VHIO) va ser la propos-
ta més votada per l’alumnat de sisè 
per dur a terme un treball que im-
plica diverses competències, com el 
disseny de la campanya de difusió i 
totes les accions  per aconseguir els 

objectius. Una de les estudiants que 
va plantejar la iniciativa és l’Emma 
Flores –a la foto, explicant el projecte 
per a La Veu, amb altres companyes 
del grup–, qui ha explicat que prete-
nen recollir els diners mitjançant una 
parada “on vendrem coses fetes per 
nosaltres amb materials reutilitzats. 
Els diners que recaptem els dona-
rem al VHIO perquè volem ajudar to-
tes les persones que avui en dia es-

tan patint la malaltia”. Des de fa uns 
anys l’escola Fedac Montcada parti-
cipa en el programa Escola i Ciència 
del VHIO, que pretén atansar la re-
cerca contra el càncer als més joves, 
explicar en què consisteix aquesta 
malaltia i estimular noves vocacions 
científi ques. Els alumnes aprofi ten la 
visita a l’institut per descobrir el cen-
tre i la importància de la investigació 
en la salut de la societat | DF
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‘Va ser un cop molt dur que 
havia d’afrontar amb valentia’
Entre les participants a la cur-
sa-caminada Pink Run MiR 
d’aquest any hi havia persones 
afectades pel càncer de mama, 
algunes de les quals ja l’han su-
perat i d’altres es troben en la 
fase de tractament. 
Mari Carmen Espeso, de 64 
anys, en fa 22 que va patir la 
malaltia. “Va ser un cop dur, 
però tenia clar que calia afron-

tar-la amb valentia, convençu-
da que no podria amb mi”. Per 
a Espeso, el suport familiar és 
molt important per a les dones 
que estan passant aquest tràn-
gol, “així com ser fortes men-
talment, acceptant que durant 
el procés terapèutic hi haurà 
dies dolents, durant els quals 
t’has d’aixecar per seguir en-
davant” | DF

MARI CARMEN ESPESO, testimoni

LL
U

ÍS
 M

AL
D

O
N

AD
O

‘Veure tanta gent a la Pink 
Run és una injecció de moral’
A Maite Román, de 47 anys, 
li van detectar un càncer de 
mama el passat abril. Emocio-
nada, afi rma que “des del prin-
cipi m’he sentit molt a gust 
amb tot l’equip de la Vall d’He-
bron”. Roman reconeix que 
“em trobo cansada perquè el 
tractament està sent dur, però, 
veure tanta gent a la Pink Run 
és una injecció de moral. És 

meravellós veure la implicació 
de tantes persones per ajudar 
dones que estan en una situa-
ció com la meva”. Per suportar 
els efectes de la teràpia, la veï-
na de Montcada afi rma que fer 
exercici li està anant molt bé. 
“Ja només em queda una ses-
sió de quimioteràpia i, després, 
l’operació”, ha dit, tot destacant 
el suport de la família | DF

MAITE ROMÁN, testimoni
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La doctora Meritxell Bellet, de 
l’Institut Oncològic de la Vall 
d’Hebron (VHIO), va participar 
a la cinquena edició de la Pink 
Run. Durant l’entrega simbòlica 
dels diners recollits, la investi-
gadora va elogiar la tasca de Sin 
teta i va donar les gràcies a totes 
les persones que hi col·laboren: 
“Gràcies al vostre suport hem 

pogut demanar més beques i 
participar en més projectes. 
Ara esperem acabar el treball 
d’investigació que estem fent”. 
Des del 2016, l’aportació local 
s’ha invertit en la investigació 
sobre el carcinoma lobulillar, un 
tipus de tumor més agressiu, 
amb l’objectiu de defi nir millor 
el pronòstic i el tractament | DF

MERITXELL BELLET, investigadora del VHIO
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‘Gràcies al vostre suport hem 
pogut demanar més beques’
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Èxit de la I Montky Fest
Cultura i autogestió són els dos 
termes que defi neixen la fi losofi a 
de la Montky Fest, una iniciati-
va promoguda per un col·lectiu 
de joves de Montcada que es 
va celebrar el 15 d’octubre als 
exteriors  del Casal de la Mina. 
Dotat amb 10.000 euros, va ser 
un dels projectes guanyadors 
dels pressupostos participatius 
2021-22 gestionats per l’Ajun-
tament. La festa va incloure ac-
tuacions musicals i un debat, on 
els participants van expressar els 
seus punts de vista respecte a 
les activitats destinades als joves 
que es fan al municipi. 
“El nostre objectiu ha estat im-
pulsar una festa que fomenti la 
cultura popular i la música”, ha 
explicat Marta Cano, una de les 
promotores de l’esdeveniment, 
vinculada també a Can Tauler.

La trobada va començar amb el 
col·loqui ‘Què necessita el jovent 
i què podem construir a Mont-
cada?’, en què els participants 
van fer diferents propostes com 
impulsar una festa major alterna-
tiva, crear una plataforma antifei-
xista i fer accions en defensa de 
la llengua i la cultura catalanes. 
També va sorgir la demanda 
d’una oferta d’oci descentralitza-
da, la necessitat de fundar una 
entitat juvenil i promoure l’auto-
gestió de les iniciatives culturals 
per evitar la seva instituciona-
lització. La festa va incloure un 
sopar popular, amenitzat per 
la cantant Andrea Díaz, seguit 
dels concerts de Lil Russia, Baya 
Baye i el grup rock Desenfreno 
–a la foto. L’acte va cloure amb 
les sessions de DJ Badabronk i 
DJ Kts | EM

“Que després de 20 anys Can 
Tauler segueixi sent un punt 
de trobada per als joves i que 
hi hagi aquesta afi ció per 
la música, ens omple d’or-
gull”, va dir Rubén Sierra, un 
dels fundadors de La Pegatina 
Sound System –embrió de la 
banda actual–, que va comen-
çar els seus assajos en aquest 
equipament i que hi va retor-
nar el 14 d’octubre amb motiu 
de la festa del vintè aniversari.
A més de La Pegatina, el pú-
blic va poder gaudir de l’actu-
ació de la cantautora Sabina i 
els grups locals Slow Gravity, 
Los Niños de Fayum i Lesko 
i Kros, a més dels vallesans 

Amnesia i Montesco i el DJ 
Casqui. “Col·laborar amb 
Can Tauler és especial per-
què sempre ens han tingut 
en compte per a tot”, va dir 
el raper Carlos Luque, de Los 
Niños de Fayum. 

Bressol de grups de música. I és 
que l’Espai Jove ha vist néixer 
nombrosos grups locals i tots 
ells comparteixen l’alegria de 
tocar a casa. “Ens ha fet molta 
il·lusió tornar a Can Tauler 
perquè és on vam començar 
a assajar”, va dir Carla Pache-
co, cantant d’Slow Gravity. El 
regidor d’Infància i Joventut, 
Gerard Garrido (ERC), va 
agrair la tasca feta pels treba-

lladors del departament “per 
convertir Can Tauler en un 
espai referent per als joves de 
Montcada”. En aquest sentit, 
la informadora juvenil Leticia 
Almanza va destacar “la par-
ticipació del jovent en l’ela-
boració del programa”. La 
festa també va comptar amb 
la participació del club de jocs 
de rol de Montcada Krom, en-
titat que s’allotja a Can Tauler, 
i una exhibició de la nova àrea 
de trapezi, que permetrà oferir 
aquesta disciplina acrobàtica 
en el programa de cursos i ta-
llers. Amb motiu de l’efemèri-
de, l’artista urbà Xavier Valien-
te va pintar una gran mural a la 
rotonda del carrer Major.

JOVENTUT

Can Tauler es reivindica com 
a bressol de grups locals
L’equipament celebra el seu vintè aniversari amb concerts, jocs i tallers

Laia Jubany | Montcada

Adrià Salas, Ovidi Díaz i Rubén Sierra, fundadors de La Pegatina, que va començar a assajar a Can Tauler, van actuar a la festa del 20è aniversari
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L’activista Valentina Berr parla de la realitat trans 
Valentine Berr, de la productora cultural Cicatriz, va oferir el 21 d’octubre un taller al Centre Cívic de Can 
Cuiàs amb l’objectiu de visibilitzar la realitat trans. “Les dones trans ens exposem a preguntes impertinents 
en tots els àmbits i, si bé és molt molest, vaig pensar que calia un lloc on poder-ho abordar”, va dir l’acti-
vista, qui va avançar que està redactant un llibre per respondre a tots els dubtes al voltant del col·lectiu | DF
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TALLERS FORMATIUS PER AL 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

I LA RECERCA DE FEINA 2022

Per a persones en situació d’atur i /o de millora d’ocupació

Inscripcions: promocioeconomica@montcada.org
935 648 505

100% SUBVENCIONATS

NOVEMBRE

15, 16 i 17  Com trobar feina amb més 

de 45 anys: talent sènior.
De 9.30 a 13.30 h
Orientació laboral (12 h)
Lloc: Desenvolupament Econòmic 
Local (C. Alt de Sant Pere, 73)
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A la tardor
que només

caiguin fulles

Deixa’t
recomanar



14 1a quinzena | Novembre 202214 Societat

Presentació de la campanya de salut mental 

“SI ET RATLLA, COMPARTEIX-HO”
2 de novembre de 2022, a les 18 h 

Auditori Municipal. Pl. de l’Església, 12

#sietratlla

‘SI ET RATLLES, COMPARTEIX-HO’

Campanya per erradicar els 
estigmes sobre salut mental
La iniciativa municipal es presentarà el 2 de novembre, a l’Auditori Municipal

‘Si et ratlla, comparteix-ho’ és 
una nova campanya municipal 
adreçada al jovent que pretén 
visibilitzar els diferents males-
tars emocionals i psicològics 
amb l’objectiu d’erradicar els 
tabús que encara acompanyen 
els temes relacionats amb la 
salut mental. L’acció, vincula-
da al Punt d’Atenció en Salut 
(PASSA), també vol mostrar 
que compartir les preocupa-
cions amb la família, amistats 
o professionals és el punt de 
partida per solucionar el pro-
blema.

Presentació. La campanya es 
presentarà el 2 de novembre 
a l’Auditori Municipal (18h). 
Hi participaran el psicòleg i 
psicoterapeuta especialitzat en 
psicologia clínica Albert Mon-
taner, responsable del Centre 
de Salut Mental Infantil i Juve-
nil (CSMiJ); i el montcadenc 
Carles Sanz, voluntari de ‘en-

titat Projecte Home. Per tancar 
la sessió, hi haurà l’espectacle 
‘Clownclusions’, de la mà de la 
pallassa Laia Pineda.
Un cop es presenti la campa-
nya, s’aniran publicant de for-
ma regular a les xarxes socials 
i mitjans digitals diferents víde-
os protagonitzats per joves del 
municipi, juntament amb altres 
audiovisuals de suport d’enti-
tats, grups de música, perso-

nes de renom del municipi i 
d’altres, a títol particular. Els 
joves protagonistes són Mont-
serrat Criado, Álex Ortuño, 
Alba Romo, Arnau Egea, Aina 
Martínez, Julio Jesús Morán 
i Amanda Dos Santos. A par-
tir del dia 2, tota la ciutadania 
podrà col·laborar amb la cam-
panya penjant publicacions a 
xarxes socials amb l’etiqueta 
#sietratlla.

Sílvia Alquézar | Redacció

La ciutadania hi pot col·laborar penjant publicacions a les xarxes socials amb l’etiqueta #sietratlla

Nou servei de monitoratge per 
atendre infants i joves amb NEE

Tallers de tècniques narratives
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L’Ajuntament organitza un curs d’escriptura de tècniques narratives 
adreçat a persones majors de 60 anys residents a Montcada i Reixac. 
La formació anirà a càrrec de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barce-
lonès (EEAB) i consta de 25 sessions, que s’impartiran tots els dilluns 
entre el 21 de novembre i el 19 de juny, de 17 a 19h, a la Biblioteca 
Elisenda. Les persones interessades es poden inscriure fi ns al 14 de 
novembre a través del correu electrònic envellimentactiu@montcada.
org o bé del telèfon 673 373 879. El preu del curs és de 15 euros. Hi 
haurà 15 places, que s’assignaran per ordre d’inscripció. Els partici-
pants obtindran un certifi cat d’aprofi tament emès per l’EEAB. Caldrà 
haver assistit, almenys, al 80% de les sessions | SA

L’Ajuntament ofereix un nou 
servei de monitoratge de suport 
per a infants i joves amb Ne-
cessitats Educatives Especials 
(NEE) que vulguin participar a 
les activitats extraescolars que 
ofereixen les AFA dels centres 
educatius de primària i secun-
dària del municipi. Aquest pro-
jecte el coordina la Regidoria 
d’Educació i, per iniciar el pro-
cés de sol·licitud, les famílies 
interessades han d’omplir un 
full d’inscripció que trobaran 
al web municipal montcada.cat
i reenviar-lo al correu electrònic educacio@montcada.org. El termini 
per fer la tramitació fi nalitza el 15 de novembre. Un cop es rebin les 
sol·licituds, hi haurà una revisió de cada cas per valorar les particu-
laritats de cada demanda i els recursos que s’hi han de destinar | SA
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Grups municipals D’acord amb el Reglament d’ús de Mitjans d’Informació per als grups municipals, cadascun d’ells disposa d’aquest espai mensual per referir-
se a la seva activitat en la corporació i en el municipi i a assumptes d’interès públic municipal. Correspon als edils elaborar l’escrit i assumir 
la responsabilitat del seu contingut, amb total indemnitat de l’Ajuntament i de la gerència i la direcció del mitjà. Les intervencions hauran de 
basar-se en el respecte mutu, s’evitarà la confrontació personal i caldrà mantenir unes normes bàsiques de conducta i de cortesia pública. 
En cap cas es podran destinar els espais reservats a propaganda electoral o a la petició del vot. 

Laura Campos

He triat aquestes tres paraules perquè representen l’essència 
del que ha estat la nostra manera de governar des que vam 
arribar a l’Ajuntament. Vam entrar a governar a les munici-
pals el 2015 quan sota el ressò del 15M la ciutadania va ser 
capaç de situar la política en el terreny de la construcció d’es-
perances. Des de la recuperació dels Ajuntaments democràtics no havia tornat a succeir res 
semblant: un procés polític cobert de moments històrics. Va ser un punt d’infl exió: en actors 
i en agenda política. I el nostre compromís amb la ciutadania en aquell moment va ser que 
reconfi guraríem l’agenda política, trencant amb velles dinàmiques; que governaríem des de 
l’ètica i l’honradesa, posant a les persones i les cures al centre de totes les nostres polítiques i 
que sanejaríem els comptes de l’Ajuntament sense deixar de prestar serveis de qualitat. I des 
d’aleshores aquest ha estat el motor que ens ha impulsat en la nostra feina diària, el de donar 
compliment a tots els compromisos adquirits.
I és cert que no hem arribat a tot i que queda molt per millorar perquè en una ciutat la feina 
no s’acaba mai! I és per això que em torno a presentar com a candidata a l’alcaldia per a les 
properes eleccions municipals: Perquè vull donar continuïtat als projectes que hem iniciat i 
que s’executaran al llarg del 2023 (retard pandèmia) i que transformaran la nostra ciutat i que 
em fan molta il·lusió, com la rehabilitació de la Casa Larratea, el Parc de Salvador Allende i 
l’avinguda de la Ribera, entre molt d’altres. I, com no, vull ser l’alcaldessa de Montcada quan 
s’iniciïn les obres del soterrament! Unes obres que són cabdals per a la nostra ciutat, que 
tancaran per fi  aquesta ferida i cicatriu a cel obert i que faran que Montcada mai més torni a 
ser la mateixa perquè serà molt millor!
M’agradaria acabar amb dues coses. La primera és un missatge d’esperança i d’optimisme 
que vull compartir amb tots i totes vosaltres. I la segona cosa que volia dir-vos és que tot això 
no ho podem fer sense el vostre suport. Ara més que mai, us necessitem a tots i totes per 
afrontar els reptes actuals i de futur que tenim a Montcada.

Compromís, il·lusió i responsabilitat
El 13 d’octubre ens va deixar Josep Bacardit, un home que es 
va dedicar en cos i ànima al nostre municipi. El seu llegat ho 
demostra, sempre implicat en el món associatiu, de l’educació 
i, sobretot, de la història i la cultura. A Bacardit sempre li va 
interessar la història, però una història diferent, la que no surt 
als llibres de text, la que no s’ensenya als museus, sinó la viscuda per gent anònima. També va 
ser soci i cronista de l’Associació Cultural, membre del Consell d’Administració de Montcada 
Comunicació, cronista i escriptor. Apassionat de les xarxes socials, en particular de Facebook, 
cada matí penjava fotografi es úniques de persones i entorns del municipi. 
El PSC perd un militant històric, que fou regidor d’educació del 1999 al 2001. Fa poc ens va fer 
arribar un quarantena d’arxius, entre d’ells molts fotogràfi cs, que ajudaran a que no es perdi la 
història de l’agrupació socialista. Recentment, amb motiu de la propera presentació del nostre 
grup parlamentari d’una resolució al Parlament de Catalunya sobre la senyalització de les fosses 
comunes del cementiri municipal montcadenc, Josep Bacardit va fer de guia explicatiu als dipu-
tats Ferran Pedret i David González. Persones com ell han ajudat a que les vivències i realitats no 
es perdin. Vivències sobre la Guerra Civil i realitats sobre la postguerra i la dictadura. La memòria 
històrica no s’ha d’emprar com a eina política de confrontació, sinó per saber que hi ha fets que 
no es poden tornar a repetir i això s’ha d’explicar. A Espanya, fi ns ara, han pogut ser documen-
tades 3.000 fosses comunes gràcies a la feina dels voluntaris. El país ha d’avançar en aquesta 
matèria amb fons públics, per aquest motiu és tan rellevant que s’hagi aprovat la Llei de Memòria 
Democràtica. Una llei que es fonamenta en els principis de veritat, justícia, reparació i garantia 
de no repetició, que reivindica expressament la Transició i la defensa dels valors democràtics, 
i que condemna per primera vegada el cop militar del juliol del 1936 i la dictadura franquista. 
Les vivències han de ser l’eina que fonamenta la veritat i la justícia, per això les persones que 
impulsen aquests valors mai han de caure en l’oblit. Per tot plegat, entenem que Josep Bacardit 
Sanllehí ha de ser Fill Adoptiu de Montcada i Reixac. Que la terra et sigui lleu company, sempre 
viuràs a través de la teva gran tasca.

Josep Bacardit, Fill Adoptiu

Bartolo Egea

Ana Pellicer

A Montcada volem deixar de ser una ciutat dormitori de la pe-
rifèria, amb unes infraestructures que ens trinxen, per conver-
tir-nos en una nova centralitat metropolitana amb equipaments 
i llocs de treball de qualitat. Les obres i projectes d’inversions 
que estem afrontant han de recuperar l’espai públic per a la 
gent. Per recuperar el verd, per construir espais amables que siguin també un refugi climàtic amb 
ombres, amb la renaturalització de l’entorn i que ens preparin per l’emergència climàtica. Que do-
nin seguretat, amb il·luminació i amb la segregació de l’espai per a circulació de vehicles i per a la 
xarxa ciclable i amb espai de qualitat reservat exclusivament per a vianants, que puguin passejar 
per unes voreres amples i segures. I que potenciï també el comerç, que generi vida, llum, cohesió 
i ocupació. Aquest és el nostre model de transformació, tal i com hem treballat i consensuat amb 
la ciutadania en processos participatius com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, Montcada 
Ciutat Amiga de la Gent Gran, o els Consells de Medi Ambient o Civisme, o en les Jornades d’ur-
banisme feminista. L’espai públic és limitat i tenim la responsabilitat d’actuar en la defensa del bé 
comú, però tenint en compte també els interessos individuals de tothom. 
Amb la pandèmia hem vist, per exemple, com s’han multiplicat les peticions de llicències per a 
terrasses de bars a l’exterior, però això va en detriment dels aparcaments, que també cal tenir en 
compte. Cal adaptar-nos als reptes de la crisi energètica i climàtica i potenciar transports públic i 
la mobilitat sostenible. Hem de vèncer les pors i les resistències al canvi comunicant i dialogant 
millor, però també assumint les responsabilitats i prenent les millors decisions en pro del municipi. 
En tenim la responsabilitat. Ho estem fent amb visió estratègica i de futur, aconseguint subvencions 
extramunicipals, aprofi tant els Fons Feder d’Europa i lluitant per Montcada en tots els àmbits on cal-
gui, per poder invertir en la millora d’un espai públic per a tothom. Volem uns rius vius, uns passejos, 
uns carrers, un comerç i una Montcada per estar-ne orgullosos. I ho farem amb el consens i el diàleg, 
com ho hem fet sempre. Estem parlant i fent el model de ciutat que es mereixen els veïns i veïnes: una 
Montcada que no sigui una ciutat dormitori, sinó el nostre lloc per viure, treballar i gaudir.

La gent, primer

Jordi Sánchez

Orgullo de la gente de nuestra ciudad

Opinió

ACTIVITATS
MUSEU MUNICIPAL 
MONTCADA I REIXAC
Novembre 2022

Cal inscripció prèvia

per a totes les activitats 

Tel.: 935 651 121 / 610 144 499
       museumunicipal@montcada.org
Tel.: 935 651 651 121

  museumunnic     
  @museumunicipalmontcada

ELS SECRETS DE LA CASA DE LES AIGÜES
Diumenge 6 de novembre, 12 h

Visita guiada · Durada: 1,5 h · Preu: 2 € 

ELS POUS DE MONTCADA
Dissabte 12 de novembre, 12 h

CASA DE LES AIGÜES

Visita teatralitzada · Durada: 1 h · Preu: 3 €

VISITA GUIADA A LES COL·LECCIONS 
DEL MUSEU MUNICIPAL

Diumenge 13 de novembre, 11 h
CASA DE LA VILA

Durada: 1 h · Activitat gratuïta.

A PEU PEL REC COMTAL
Dissabte 19 de novembre, 10 h

CASAL DE LA MINA

Itinerari guiat · Durada: 3 h · Preu: 3 €

Diumenge 13 de novembre
CASA DE LES AIGÜES

De 10.30 a 13.30 h
Descobrim els secrets del nostre 

cel amb imatges en 360º.
Recomanada per a famílies 

amb infants a partir dels 4 anys.
Amb motiu

de la Setmana de la Ciència.

PLANETARI FAMILIAR

El pasado domingo 16 de octubre en Montcada i Reixac 
vivimos una jornada solidaria más, en esta ocasión por la 
lucha contra el cáncer de mama, una lacra que afecta a 
muchas mujeres y por la que todos tenemos que poner 
nuestro granito de arena solidario. 
Los montcadenses volvieron a responder como siempre lo hacen, volcándose con cualquier 
iniciativa que signifi que ayudar a los demás, tenemos una ciudadanía de diez. Podemos y 
debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a este pueblo por el enorme corazón que tiene 
su gente. 
1.700 personas se acabaron inscribiendo a la Pink Run MiR, y se lograron recaudar 18.000 
euros, que irán directamente destinados a la lucha contra el cáncer del Hospital Vall d’He-
bron de Barcelona. Un éxito rotundo y, desde estas líneas, quería agradecer y destacar el 
gran trabajo que lleva a cabo la asociación Sin teta hay paraíso.
Fue muy emocionante ver las calles de Montcada i Reixac repletas de camisetas rosas por 
una buena causa. Es una clara demostración de que tenemos una ciudad viva, con ganas 
de hacer cosas y con la necesidad de ayudar a los demás. Cómo decía antes, no hay mayor 
orgullo de pertenencia a nuestra ciudad. 
Es obligación del Ayuntamiento de nuestra ciudad poner a la gente en el centro de las 
decisiones que se toman, no se puede gobernar de espaldas a la ciudadanía y acordarse 
de ellos únicamente cuando se acerca un período electoral. Estamos viendo en las últimas 
semanas cómo ya se ha desatado de forma muy evidente la campaña para las municipales 
del próximo año. 
Es lícito, faltaría más, que cada formación política trate de trasladar sus propuestas para los 
próximos cuatro años, pero tratemos a la gente como adultos y estemos a su altura, ellos 
siempre responden, la clase política no tanto. Hagamos autocrítica, todos.
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Agenda ESPECTACLE ‘PLOMES I CUPLETS’

L’actriu i cantant Yolanda Sikara homenatja Núria Feliu

6 DE NOVEMBRE, 11H
PARC ANTIGA CERVESERIA

Telèfons d’interès
Ajuntament 935 726 474

Ambulàncies 061

Sanitat Respo 902 111 444

Mossos 935 614 200

Policia Local 935 752 177

Taxis 936 917 600

131
El PuntQuirós
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J.Relat Rivas RivasRecasens Rambla

I.Vila

9 1110

C.Pardo C.Pardo

12 13
Rivas, c. Conca,10
Duran, av. Terra Nostra, 37
Recasens, av.Catalunya, 65
M.Guix, c. Major, 25
C.Quirós, c. Camèlies, 32
J.Relat, c. Major, 89
C.Pardo, c. Masia, 2
La Rambla, Països Catalans, 51
I.Vila, pg. Jaume I, 26
El Punt, pg Sant Jordi, 5

octubre/novembre

Tel. 935 751 289  |  De dimarts a dissabte: 17 a 21h. Diumenge: 11 a 14h

28 l divendres
Inauguració. Exposició ‘Pell de gallina’, 
de Maese Pérez. Hora: 19.30h. Lloc: 
Auditori Municipal.

29 l dissabte
Halloween. Passatge del terror. Hora: De 
18 a 22h. Lloc: Hotel d’Entitats. Organit-
za: Taula Comunitària de Can Sant Joan.

Halloween. Passatge del terror ‘El con-
vento’. Hora: De 18.30 a 22h (també 
diumenge). Lloc: La Unió de Mas Ram-
pinyo. 

30 l diumenge
Jugatecambiental. ‘L’herbari artístic’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de les Aigües. 

Jugatecambiental. ‘El twister de l’aigua’. 
Hora: 11.30h. Lloc: Parc de la Llacuna 
(Mas Duran).

Halloween. Passatge del terror ‘El último 
grito’. Hora: 18h. Lloc: Plaça del Poble. 
Organitza: AV Terra Nostra.

31 l dilluns
Halloween. Truc o tracte, concurs de 
disfresses i espectacle ‘La nit de les 
bruixes’. Hora: 18.30h. Lloc: Plaça del 
Poble. Organitzen: Xarxa d’Equipa-
ments i AV de Terra Nostra.

2 l dimecres
Presentació. Campanya de salut mental 
‘Si et ralles, comparteix-ho’. Hora: 18h. 
Lloc: Plaça de l’Església. 

3 l dijous
Taller. ‘Riure per sentir-se bé’. Hora: 
17h. Lloc: Casal de Gent Gran Casa de 
la Mina. Inscripcions: envellimentac-
tiu@montcada.org.

Taula rodona. ‘Infància, joventut i famí-
lies trans’. Hora: 19h. Lloc: Casa de la 
Vila.

5 l dissabte

Comerç. Fira de comerciants de Can 

Cuiàs. Horari: De 10 a 14h. Lloc: Parc 

del Turó Blau.

Halloween. Passatge del terror ‘Dephts 

dratted’. Horari: 17.30 a 23h (també 

diumenge). Lloc: Centre Cívic de Can 

Cuiàs.

6 l diumenge
Teatre familiar. ‘Vola ploma’, de la com-

panyia Periferia Teatro. Hora: 12h. Lloc: 

Teatre Municipal.

Concert-espectacle. ‘Plomes i coplets’., 

amb Yolanda Sikara. Hora: 12h. Lloc: 

Parc Antiga Cerveseria.

Patrimoni. ‘Els secrets de la Casa de les 

Aigües’. Hora: 12h. Organitza: Museu.

12 l dissabte
Festa. Fira medieval de Montcada Nova. 

Hora: De 9 a 21h (també el 13).

Montcada a Escena. ‘Contr3vèrsies’, del 

grup Teatrac. Hora: 18h. Lloc: Kursaal.

Tel. 934 451 888  |  De dilluns a divendres: 9 a 21h

EXPOSICIÓ
BARBERÀ 
ROCKIES CFA
Afotmir

Fins al 25 de novembre

EXPOSICIÓ
PELL DE GALLINA
de Maese Pérez

 
Fins a l’11 de desembre

Tel. 935 651 122  |  De dilluns a divendres: 15 a 21h. Dissabtes i diumenges: 10 a 14h

EXPOSICIÓ
BIENNAL DE 
FOTOGRAFIA
Afotmir

Fins al 20 de novembre

Propera edició de La Veu, el 18 de novembre

En record de Josep Bacardit
La inesperada pèrdua del cronista local Josep Bacardit ha estat sentida 
per una part important de la ciutadania. Fent tàndem amb Ricard Ra-
mos, va escriure en els darrers 15 anys tres llibres sobre fets històrics 
del municipi i desenes d’articles per a la revista ‘Quaderns’ de l’Associ-
ació Cultural Montcada. Però la seva popularitat va créixer sobretot grà-
cies al grup de Facebook ‘Tu no eres de Montcada si..’, on compartia 
a diari imatges antigues cedides per veïns que ens permetien recordar 
petits bocins del passat i, en ocasions, homenatjar aquells que ja no 
hi són. Bacardit era curiós de mena i estava socialment implicat amb 
els afers del municipi, on va ser regidor pel PSC del 1999 al 2021. 
També coneixia de ben a prop la tasca periodística ja que va treballar 
com a productor esportiu a Ràdio 4. Per aquest motiu, al 2013 va 
acceptar entrar a formar part del Consell d’Administració de Montcada 
Comunicació, l’organisme que vetlla pel bon funcionament dels mit-
jans públics de la localitat –entre els quals, la publicació que teníu a 
les vostres mans. Com a membre d’aquest ens, Bacardit sempre ha 
donat suport incondicional a l’equip de professionals i als projectes del 
departament, alguns a punt de fer-se realitat i que, malauradament, 
no podrà veure. És per això que en nom dels integrants de l’organis-
me –consellers i treballadors– expressem el nostre sentit condol per la 
seva mort a la familia i amics. 

EDITORIAL
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DIVENDRES, 28 D’OCTUBRE, 19.30H

EXPOSICIÓ DE MAESE PÉREZ
‘Pell de gallina’ és una retrospectiva dels darrers 
12 anys d’activitat creativa del pintor

Informació dels espectacles i venda d'entrades www.teatremontcada.cat

DISSABTE 12 
DE NOVEMBRE, 20 h
CON3VÈRSIES
Grup Teatrac
Espai Cultural Kursaal

DIUMENGE 20 
DE NOVEMBRE, 18 h
EL CURIÓS INCIDENT 
DEL GOS A MITJANIT
Grup Tea345
Teatre Municipal

15a MOSTRA DELS GRUPS DE TEATRE DE MONTCADA I REIXAC

202220222022
Novembre

La passió per celebrar la festa 
de Halloween quan arriben les 
dates de Tots Sants i la Casta-
nyada continua creixent any 
rera any i s’estén a tots els 
barris de Montcada. Enguany, 
Can Sant Joan s’afegeix a la 
moda dels passatges del terror, 
que va inaugurar el Col·lectiu 
de Joves C4 a Can Cuiàs fa 
més de 15 anys, es va estendre 
després a Terra Nostra i, l’any 
passat, va inaugurar La Unió 
de Mas Rampinyo. El dia 29, 
l’Hotel d’Entitats del barri es 
transformarà en un escenari 
terrorífi c de la mà de la Taula 
Comunitària de Can Sant Joan.

Terror de cinema. A Mas Rampi-
nyo, La Unió organitza per se-
gon any consecutiu un passatge 
del terror, que enguany porta 
per títol ‘El convento’ i estarà 
inspirat en la nissaga de les pel-
lícules sobre el matrimoni War-
ren, investigador de fenòmens 
paranormals. Tindrà lloc els 
dies 29 i 30 d’octubre, de 18.30 
a 22h per a infants a partir de 12 
anys. Les entrades per als qui 
no siguin socis es poden com-
prar al web de l’entitat, al preu 
de 4 euros. A Terra Nostra, el 
dia 30, l’AV organitza un túnel 
del terror a la plaça del Poble 

de 18 a 21.30h, que recrea rà 
un antic cinema amb el títol ‘El 
teu últim crit’ –en cas de pluja, 
es traslladaria al Casino. L’en-
demà, el programa continua-
rà amb el joc ‘Truc o tracte’ a 
la plaça del Poble (18.30h). A 
partir de les 21.30h, es farà el 
lliurament de premis a la millor 
disfressa, a la millor casa deco-
rada, al millor túnel del terror i 
al millor panellet. Finalment, a 
les 22h, hi haurà un sopar po-
pular amb l’espectacle ‘La nit 
de les bruixes’. Aquestes activi-
tats compten amb el suport de 
la Xarxa d’Equipaments.

Ciutat malèfi ca. ‘Dephts Dratted’ 
és el títol del passatge del terror 
més veterà de Montcada, el de 
Can Cuiàs, organitzat pel Col-
lectiu Jove C4 amb el suport de 
l’Ajuntament, que es podrà visi-
tar els dies 5 i 6 de novembre al 
Centre Cívic del barri. Segons 
ha avançat l’entitat, els visitants 
podran explorar una ciutat re-
mota en la qual fa temps uns 
joves van fer un ritual de mà-

Creix la febre pels passatges del terror 
i les disfresses per celebrar Halloween
Can Sant Joan s’afegeix a la tradició, seguint l’exemple de Can Cuiàs, Terra Nostra i La Unió de Mas Rampinyo

TOTS SANTS

Laura Grau | Redacció El passatge més 
veterà, el de Can 
Cuiàs, tindrà lloc els 
dies 5 i 6 de novembre
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La Unió va estrenar el seu primer passatge del terror l’any passat, convertint la seva seu en un motel terrorífi c, que va atraure públic juvenil

gia negra, provocant l’ira d’un 
ésser maligne que castigarà els 
culpables. En aquesta edició, 
lliure ja de restriccions, es recu-
peren les sessions infantils, que 
seran de 17.30 a 18.30h i que 
estaran destinades a infants de 
fi ns a 6 anys acompanyats per 
un adult. “Estem contents de 
tornar a la normalitat i que 
els més petits puguin gau-
dir d’aquest dia que porten 

temps esperant”, ha dit el Col-
lectiu, en un comunicat. Les al-
tres sessions es faran de 18.30 a 
23h, amb un descans de 20.30 
a 21h. Per organitzar correcta-
ment les cues, es donaran nú-
meros a partir de les 16.30h, in-
dicant l’hora d’accés. Per tal de 
muntar i desmuntar el passatge 
del terror, el Centre Cívic Can 
Cuiàs estarà tancat entre el 2 i el 
7 de novembre, amdós inclosos. 

Castanyades. El dia 28, a Can 
Cuiàs, l’AV repartirà castanyes, 
muntarà un fotocol terrorífi c 
per als infants que es disfressin 
i impulsarà el joc ‘truc o tracte’, 
amb la col·laboració de comer-
ços del barri. I, a la Font Pu-
denta, la Castanyera arribarà 
el dia 31 per repartir castanyes 
entre els més petits, en un acte 
organitzat per l’AV al seu local 
(18.30h).
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Botigues al carrer, 
activitats infantils 

i esportives, oferta
de restauració...

Dissabte,
5 de novembre
De 10 a 14 h
Pistes esportives 
del parc del Turó Blau

Dissabte,
5 de novembre
De 10 a 14 h
Pistes esportives
del parc del Turó Blau

A CAN CUIÀS

FIR     
FEM COMERÇ

ENVELLIMENT
RIURE PER SENTIR-SE BÉ

3 de novembre, 17 h 
Casal de la Gent Gran Casa de la Mina

Taller de risoteràpia i xerrada sobre el benestar 
emocional de les persones grans.

Inscripcions: 
caalamina@montcada.org / 935 644 418 
envellimentactiu@montcada.org / 673 373 879

CONCERT VERMUT  

PLOMES I CUPLETS

6 de novembre, 11 h 
Parc Antiga Cerveseria

Espectacle homenatge a Núria Feliu, la dama de la 
cançó i el jazz en català. La cantant Yolanda Sikara 
repassarà la seva àmplia trajectòria musical.

Activitat gratuïta amb aforament limitat..

VISITA GUIADA A LA CASA DE LES AIGÜES
17 de novembre

Inscripcions al primer torn (10 h):

Associació de Gent Gran Casa de la Mina
caalamina@montcada.org / 935 644 418

Inscripcions al segon torn (11.30 h):  
Associació de Gent Gran Parc Salvador Allende 
associacioggmir@outlook.com / 634 438 042

SENTINT R SE BÉ

Actiu

ASSOCIACIÓ  
DE GENT GRAN  
PARC DE SALVADOR 
ALLENDE

Laura Grau | Montcada

OBITUARI

L’ACM proposa nomenar Josep 
Bacardit com a fi ll adoptiu
El cronista local i exregidor del PSC va morir el 13 d’octubre de forma inesperada
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L’Associació Cultural Montca-
da (ACM) proposarà a l’Ajunta-
ment que nomeni Josep Bacar-
dit (Sant Joan de Vilatorrada, 
1949-Montcada, 2022) com a 
fi ll adoptiu de Montcada. El 
cronista local va morir de for-
ma inesperada el 13 d’octubre 
a conseqüència d’una embòlia. 
Bacardit coordinava la revista 
Quaderns de l’ACM i va ser co-
autor de tres llibres sobre histò-
ria local amb el també desapa-
regut Ricard Ramos: ‘La mare 
de Déu del ciment’ (2010), ‘Al-
caldes, batlles i afers d’un poble’ 
(2012) i ‘940 dies. La Guerra 
Civil a Montcada’ (2014). Del 
1999 al 2001 va ser regidor a 
l’Ajuntament pel PSC i, poste-
riorment, membre actiu de la 
Plataforma pel Soterrament i la 
Plataforma Antiincineració. 

Canvi de junta. La mort de Ba-
cardit ha coincidit amb la reno-
vació de la junta de l’ACM, que 

presidirà Francesc López, met-
ge de professió i col·laborador 
de la revista Quaderns, qui as-
sumeix aquesta responsabilitat 
“amb la voluntat de continuar  
i potenciar la gran tasca de 
conservació i difusió de la 
memòria històrica que fa l’en-
titat”. La nova junta incorpora 

dues dones, M. Pilar Casamada 
i M. Teresa Trias, en els càrrecs 
de secretària i tresorera respec-
tivament, i manté com a vocals 
persones que ja formaven part 
de l’anterior junta com Antoni 
Orihuela, Gabriel Gil, Josep 
Capella, Joan A. Olivares i Ra-
mon Bueno.

Fins al 20 de novembre, es pot 
visitar a la Casa de la Vila la 
mostra dels millors treballs de 
la darrera edició de la Biennal 
Medalla Ciutat de Montcada, 
que organitza l’Agrupació Fo-
togràfi ca de Montcada i Rei-
xac (Afotmir), amb el suport 
de l’Ajuntament. La mostra es 
va inaugurar el 18 d’octubre 
durant l’acte de lliurament de 
premis, al qual van assistir Luis 
Leandro Serrano, de Cornellà 
de Llobregat (segon premi esta-
tal), i els guanyadors dels tres 
premis locals, Salvador Parreu, 
Felicià Sabater i Toni Barbany, 
socis de l’agrupació.

Participació. El portuguès André 
Boto (primer premi )i el reu-

senc Hèctor Abela (tercer), no 
van poder assistir a la cerimò-
nia, que va presidir la regidora 
de Cultura, M. Rosa Borràs 
(ERC). El president de l’Afot-
mir, Cosme Oriol, va lliurar a 
l’edil un llibre commemoratiu 
del 35è aniversari de l’entitat. 
Ángel Henares, de l’organit-
zació, va destacar el nivell de 
qualitat de les més de cent fo-
tografi es presentades, però 
va lamentar el descens de la 
participació arran de la pandè-
mia, no només als certàmens, 
sinó també als cursos i tallers 
que fa l’Afotmir al Centre Cí-
vic Antigues Escoles de Mas 
Rampinyo. De cara al gener, es 
tornaran a oferir els cursos de 
fotografi a bàsica i avançada per 
a qui pugui estar interessat.

CASA DE LA VILA

Luis Leandro Serrano recull el segon premi de la mà de Cosme Oriol i la regidora M.Rosa Borràs
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Laura Grau | Montcada

Exposades les millors 
fotografi es de la Biennal
L’Afotmir lliura els premis de la darrera edició del concurs

Josep Bacardit, durant la presentació del número 38 de ‘Quaderns’, l’abril del 2019
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Preu: 18 euros; anticipada 15 euros Preu: 10 eurosPreu: 15 euros; anticipada 12 euros Preu: 8 euros; anticipada 5 euros

Programació d’espectacles
MONTCADA I REIXAC 

NOVEMBRE

2022

DIUMENGE 6 
NOVEMBRE, 12 h
Cia. Periferia Teatro
VOLA PLOMA
TITELLES
Teatre Municipal

DIUMENGE 13 
NOVEMBRE, 18 h
Focus
(E.Vilarasau - D.Balduz)
L’ORENETA
TEATRE
Teatre Municipal

DISSABTE 19 
NOVEMBRE, 18 h
Cor Gòspel Gràcia
CONCERT SOLIDARI 
DE GÒSPEL
MÚSICA
Espai Cultural Kursaal

DISSABTE 5 
NOVEMBRE, 20 h
Cia. Somni Produccions
PARADÍS
TEATRE
Teatre Municipal

Informació dels espectacles i venda d'entrades
www.teatremontcada.cat

ENTRADES EXHAURIDES

El grup Krom fa una 
jornada oberta al públic

El Klub de Rol Organitzat Montcada (Krom) es reuneix a l’Espai Jove Can Tauler 

L’Espai Jove Can Tauler acolli-
rà el 29 d’octubre una jornada 
de jocs rol i de taula oberta al 
públic. Hi haurà dues sessions, 
una de matí, entre les 10 i les 
14h, i l’altra de tarda, entre 
les 17 i les 21h. En cadascuna 
d’elles s’ha programat una parti-
da de rol i un joc de taula coope-
ratiu. El Klub de Rol Organit-
zat Montcada (KROM), entitat 
organitzadora, fa una crida a la 

participació. Els membres del 
grup actuaran com a directors 
de joc –coneguts com a màsters 
en l’argot del rol– i s’ocuparan 
d’explicar les normes i garantir 
que els jugadors gaudeixin de 
l’experiència. Durant les dues 
sessions hi haurà un taller de 
pintura, on es posarà a disposi-
ció del públic una sèrie de mi-
niatures que es podran pintar 
seguint les diferents tècniques 
que s’hi ensenyaran.

Tindrà lloc el 29 d’octubre a l’Espai Jove Can Tauler

Dani Font | Redacció
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Laura Grau | Redacció

MONTCADA A ESCENA

Teatrac estrenarà al Kursaal una 
obra sobre el món de la parella
La companyia torna a la mostra de teatre amateur després de tres anys d’absència
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Després de tres anys d’absència, 
el grup Teatrac torna a la mos-
tra Montcada a Escena amb 
l’espectacle ‘Con3vèrsies’, diri-
git pel també actor Xeui Jimé-
nez. L’obra, que es podrà veure 
el 12 de novembre al Kursaal 
(20h), porta a l’escenari dos tex-
tos del dramaturg nordamericà 
Neil Labutte i un tercer escrit 
per una de les components de la 
companyia, Montserrat Teruel, 
que debuta en el món de l’es-
criptura teatral. “Es tracta de 
tres converses independents 
que giren al voltant del món 
de la parella”, explica Jiménez, 
qui destaca que hi ha moments 
còmics, però també durs. 

Absència. La darrera participa-
ció del grup a la mostra va ser 
el 2018, amb l’estrena al Kursa-
al de ‘Qui dels 4?’, una adapta-
ció de la pel·lícula ‘7 años’. La 
mort d’una de les seves com-
ponents, Montserrat Ribera, 

l’any 2019, la baixa temporal 
d’alguns membres del grup i 
la impossibilitat de continuar 
assajant a l’Abi –pel mal estat 
de la sala d’actes– van fer pe-
rillar la seva continuïtat. Però, 
fi nalment, la situa ció ha remun-
tat, incorporant per a aquesta 
ocasió l’actriu Mariona Grau, 

provinent del Grup de Teatre 
La Salle Montcada. Jiménez ha 
animat els espectadors a assistir 
a l’espectacle: “Crec que l’obra 
remourà el públic perquè ens 
parla de situacions amb les 
quals ens podem identifi car”. 
Les entrades es poden adquirir 
al web teatremontcada.cat.

Lourdes Balart, Xeui Jiménez i Josep López, a ‘Qui dels 4?’, la darrera obra de Teatrac (2018)

JOCS DE ROL
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Em presenten durant 
la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus, 
del 19 al 26 de novembre

Busca’m

Montcada i Reixac

BBB
espai  

de divulgació 
mediambiental 

mòbil

Albert Espel inaugura 
el programa d’activitats

Espel, durant la xerrada que va fer el 24 a la Casa de la Vila, convidat per l’Esplai per a la dona

El productor de cinema Albert 
Espel, guanyador d’un premi 
Goya per la seva tasca a la pel-
lícula ‘Mediterráneo’, va inau-
gurada el programa de xerrades 
que organitza l’Esplai per a la 
Dona. Espel va explicar amb 
detall en què consisteix la feina 
de productor i va respondre les 
preguntes dels assistents, una 
quarantena de persones. La xer-
rada es va fer el 24 d’octubre a 

la sala institucional de la Casa 
de la Vila, lloc on l’entitat fa les 
activitats a l’espera de retornar 
al seu local del carrer Sant An-
toni, que s’està reformant. Pepita 
Escrigas, de l’Esplai, anima les 
dones de Montcada a apuntar-se 
a l’entitat i participar en les di-
ferents propostes que organitza 
durant l’any, des de xerrades i 
tertúlies fi ns a sortides i excur-
sions culturals, que també són 
obertes als homes.

L’entitat proposa xerrades, tallers i sortides culturals

Laura Grau | Montcada

Diada exitosa
CASTELLERS

Laura Grau | Redacció

CINEMA

Noa Pérez debuta com actriu 
al fi lm ‘Girasoles silvestres’
Amb 8 anys d’edat, també participa al curtmetratge ‘Rosa’, de temàtica LGTBI
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Noa amb Ana Castillo, durant el rodatge

Noa Pérez, de 8 anys, ha de-
butat a la gran pantalla com 
actriu de repartiment a ‘Gira-
soles silvestres’ (2022), la nova 
pel·lícula del director Jaime Ro-
sales, estrenada el 14 d’octubre. 
La montcadenca encarna un 
dels dos fi lls de la protagonis-
ta, una mare soltera que viu a 
la perifèria de Barcelona, inter-
pretada per la coneguda actriu 
Ana Castillo. Noa també forma 
part de l’elenc del curtmetratge 
‘Rosa’ (2021), dirigit per Ferran 
Navarro-Beltrán, que es va pre-
sentar a la 27a Mostra de Cine-
ma LGTBI de Barcelona Fire!!. 
“Tinc un paper breu als dos 
fi lms, però m’ha agradat tant 
l’experiència que no m’impor-
taria repetir”, ha dit Noa, que 
també ha destacat el bon tracte 
rebut als dos rodatges.

Futur professional. La jove actriu 
està estudiant tercer de primà-
ria a l’escola Fedac Montcada i 

practica gimnàstica rítmica al 
club de La Unió de Mas Ram-
pinyo. Li agrada posar-se da-
vant de la càmara i fi car-se en 
la pell de diferents personatges, 
però no sap si vol dedicar-se a la 
interpretació professionalment. 
“Encara soc petita i tinc un 
munt de coses al cap que vol-

dria fer quan sigui gran”, diu 
Noa, que també ha participat 
en alguns anuncis publicitaris.
El seu germà gran, Hugo Pérez, 
també té experiència en el món 
de la publicitat i, l’any 2020 va 
aparèixer en el primer videoclip 
de l’actor i cantant Jaime Loren-
te, que es va fer viral.

Imatge actual de la Noa, que té 8 anys
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Els Castellers van celebrar el 22 
d’octubre la VIII Diada, que va in-
cloure una exhibició a la plaça de 
l’Església, seguida d’un sopar po-
pular i un concert a l’Espai Poblet. 
A la jornada, on va debutar nova 
canalla –com Guifré, a la foto–, els 
teules van aconseguir carregar i 
descarregar un pilar de 4, un 3 de 
6, un pilar de 4 aixecat per sota, un 
4 de 6 i un pilar de 4. “La dinàmica 
de la colla ha fet un gir important, 
això ens fa pensar en un bon fi nal 
de temporada i un millor inici per 
a la vinent”, ha dit el president de 
l’entitat, Xavier Lázaro | LG

ESPLAI PER A LA DONA
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Els derbis de futbol entre el 
CD Montcada i la UE Sant 
Joan Atlètic són un dels esde-
veniments esportius que més 
expectació desperten al muni-
cipi, ja que atrauen una gran 
quantitat de públic. Però, el 
que hauria de ser la festa del 
futbol local queda entelada per 
fets que res tenen a veure amb 
l’esport i que, malaudarament, 
s’han convertit en un clàssic. 
El matx del passat 15 d’octu-
bre, amb victòria del Sant Joan 
per 0-2, no va ser una excepció. 
En aquesta ocasió, els aldarulls 
ja es van produir a la mitja part 
després d’una picabaralla entre 
jugadors que va acabar amb un 
expulsat per part de cada equip –
Noah Miñarro (CD Montcada) 
i Jonatan López (UE Sant Joan). 
Els incidents van continuar al tú-
nel de vestidors entre jugadors i 
persones que hi havia en aquest 
espai, una situació que també es 
va viure amb molta tensió per 
una part de la graderia. 
Per tot plegat, es va requerir la 
intervenció dels Mossos d’Es-
quadra, que han presentat tres 
denúncies administratives: una 
per una falta de respecte a l’au-
toritat i dues per infraccions de 
la llei de l’esport relacionades 
amb la incitació a la violència 

i el llançament d’objectes. En 
el moment de tancar aquesta 
edició, restava pendent de re-
solució l’expedient obert per 
part de la Federació Catalana 
de Futbol (FCF) sobre els inci-
dents del matx.

Valoracions. Entre el nombrós 
públic que va assistir al derbi 
local hi havia el regidor d’Es-
ports, Gerard Garrido (ERC), 
qui ha lamentat els fets. “Es-
tem estudiant mesures per 
intentar que no es tornin a 
repetir”, ha avançat l’edil, qui 
ha condemnat qualsevol tipus 
d’acció no esportiva a dins i 
fora del camp. Per la seva ban-
da, ambdós clubs han mostrat 

la seva preocupació pels inci-
dents. En un comunicat, el CD 
Montcada ha manifestat “el re-
buig total dels esdeveniments 
de violència i incivisme a 
l’estadi de la Ferreria”, tot 
afegint que són partidaris de la 
concòrdia i el bon joc per da-
munt de qualsevol resultat o si-
tuació. El club també es posa a 
disposició de la Regidoria d’Es-
ports “per treballar plegats 
en la recerca d’una solució 
i evitar que situacions com 
aquesta es tornin a repetir”. 

El màxim responsable del club 
verd assegura que els violents 
sempre són els mateixos. “No 
podem permetre que es nor-
malitzi aquesta situació. Qui 
em garanteix la seguretat 
dels jugadors en el pròxim 
derbi a Can Sant Joan al mes 
de gener?”, es pregunta Bravo. 
El CD Montcada també ha de-
nunciat a través de les xarxes 
l’incivisme d’alguns afi cionats, 
que van deixar la graderia ple-
na de deixalles.
El directiu de la UE Sant Joan 

Atlètic Óscar Pérez coincideix 
a remarcar que aquests fets 
s’han d’erradicar: “No volem 
transmetre aquesta imatge 
als infants”. El vocal reconeix 
que tenen identifi cades les per-
sones de la seva afi ció que es 
comporten de manera anties-
portiva. “Fa anys que estem 
fent iniciatives per acabar 
amb aquest problema. En-
guany, hem comprat quatre 
bombos perquè es dediquin 
només a animar l’equip”, ha 
indicat Pérez.

Esports
laveu.cat/esports

PROTAGONISTES
Els resultats, les cròniques i l’ànalisi 
dels partits dels equips sèniors 
masculins i femenins, al portal 

‘LAVEU.CAT’

FUTBOL. SEGONA CATALANA

Durant el matx entre el CD Montcada i la UE Sant Joan Atlètic es van produir aldarulls que van obligar a intervenir la policia 

Els clubs i Esports prendran mesures 
per eliminar la violència als derbis
Sílvia Alquézar | La Ferreria

Una part de la graderia va viure amb molta tensió la picabaralla entre jugadors que es va iniciar a la gespa i va continuar al túnel dels vestidors
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Gerard Garrido: ‘Estem 
estudiant mesures 
per intentar que 
aquests fets no es 
tornir a repetir’

Ambdós clubs es 
posen a disposició 
de l’Ajuntament per 
trobar una solució de 
cara a propers partits

La FCF i els Mossos engeguen la campanya #JoJugoNet
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La Federació Catalana de Futbol (FCF) i els 
Mossos d’Esquadra han posat en marxa 
aquesta temporada una campanya conjun-
ta a les xarxes socials amb la qual es pretén 
que hi hagi tolerància zero amb els clubs 
que mostrin comportaments violents, a qui 
es podrà excloure de la competició en cas 
de reincidència. En els recintes on sigui re-
querida diversos cops la presència policial 
per conductes incíviques, l’administració 
podrà obligar al club a contractar un ser-
vei de seguretat privada per vetllar pel bon 
desenvolupament de la competició, tant al 
terreny de joc, com a la graderia. A més, 
#JoJugoNet incideix en les actituds violen-
tes que provenen de l’afi ció. Per aquest 
motiu, el protocol existent amb la policia 

permet, sobretot, evitar la impunitat dels 
comportaments violents que generen els 
espectadors, ja que l’FCF no té jurisdicció 
per actuar sobre el públic, però sí que ho 
poden fer els Mossos de manera adminis-
trativa, posant les denúncies pertinents i 
expulsant els violents de les instal·lacions.

Altres mesures. En el marc d’aquest tre-
ball conjunt, s’ha elaborat un material di-
vulgatiu amb infografi es adreçat als clubs, 
on es recorda la normativa vigent en matè-
ria de l’esport: està prohibit el consum i la 
venda de begudes alcohòliques als estadis, 
l’accés amb ampolles rígides i llaunes i l’ús 
de pirotècnia. Sí que està permesa l’aigua 
i els refrescos en envasos de plàstic sense 

tap i d’una capacitat màxima de mig litre.
“Fa una dècada que estem treballant per 
erradicar la violència al futbol i hem fet 
avenços importants, però encara queda 
feina”, ha comentat el secretari general de 
la FCF, Oriol Camacho, tot afegint que es 
fan actuacions amb les afi cions més pro-
blemàtiques per intentar eliminar els com-
portaments antiesportius. 
Camacho ha recordat que la temporada 
2016-2017, quan la UE Sant Joan At. esta-
va a Primera Catalana, es va fer una actua-
ció pionera. “Va consistir en què persones 
de la mateixa entitat van gestionar el con-
trol de la part de l’afi ció que causava els 
problemes durant els partits”, ha explicat 
a La Veu | SA
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El Club de Ball Esportiu En-
dansa ha fet un excel·lent 
paper al Campionat de Ca-
talunya de dansa esportiva, 
disputat els dies 15 i 16 al 
Palau d’Esports i Congres-
sos de Platja d’Aro (Girona), 
aconseguint un total de cinc 
medalles d’or i dues de pla-
ta. En la categoria Júnior 2, 
la parella formada per Aleix 
Cirera i Alexia González –a 
la imatge de la dreta– es va 
proclamar campiona en les 
modalitats de ball estàndard 
i llatins. 
En la categoria Sènior 2, 
Carles Cirera i Eva Nieto van 
assolir la primera posició en 
la modalitat de llatins, sent la 
novena vegada que el duet 
s’endú el màxim guardó en 
aquesta competició en dife-
rents categories. 
En Sènior 3 de la mateixa 

modalitat, Rafa Rodríguez i 
Marina Rodríguez també es 
van proclamar campions del 
certamen.

Altres podis. Les parelles 
Rubén López i Sònia López 
i Paco Carretero i Susana 
López van quedar subcam-
piones en les categories 
d’Adult i Sènior 3 (llatins), 
respectivament. I, fi nalment, 
Paco Baena i Montse Artigas 
van fer el primer pòdium de 
la Copa Catalunya +55 anys 
(estàndard).
D’altra banda, la parella for-
mada per Carles Cirera i Eva 
Nieto –directors del CEB En-
dansa– participarà al Cam-
pionat del Món Dance Sport 
Festival, que tindrà lloc entre 
el 28 i el 31 d’octubre també 
a la localitat gironina de Plat-
ja d’Aro | LG

El Club Lee Young Montcada ha 
guanyat un total de vuit medalles 
a la primera edició del Trofeu 
Ciutat de Mallorca en la modalitat 
de poomsae de taekwondo, dis-
putat el 16 d’octubre. El club lo-
cal va quedar primer per equips 
i també en la categoria de trio 
1 masculí, format per Christian 
Villar, Raúl David García i Josep 

Ariza. A nivell individual, Villar, 
García i Ariza van aconseguir els 
guardons d’or, plata i bronze res-
pectivament en sènior 1 masculí. 
En la categoria femenina, Desireé 
Juárez i Julia Genís van obtenir 
l’or i la plata, respectivament. 
D’altra banda, el cadet Pere Ale-
sina també es va endur el màxim 
guardó | SA

Èxit del Lee Young a Mallorca
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Endansa obté set metalls al torneig 
de Catalunya de dansa esportiva
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Durant les properes setmanes 
es disputaran els dos primers 
derbis montcadencs d’aquesta 
temporada al grup 2 de la Se-
gona Divisió Catalana, on hi 
ha enquadrats el FS Montcada 
B, el FB Montcada A i el Can 
Cuyás A, un fet que permetrà 
enguany viure un total de sis 
duels locals. El calendari ens 
regala dos enfrontaments con-
secutius El proper 30 d’octu-
bre, el Can Cuyás rebrà a casa 
el sènior B del FS Montcada 
(18.30h). I a la setmana se-
güent, el 5 de novembre, el FB 
Montcada s’enfrontarà al Can 
Cuyás a la pista coberta de la 
Zona Esportiva Centre (16h). 

Classifi cacions. Tots tres equips 
no han tingut el millor inici 
de lliga possible i arriben a les 
properes jornades amb la ne-
cessitat de sumar punts. El FB 
Montcada és l’equip local que 
millor començament ha fet, ja 
que és el vuitè classifi cat, amb 
3 punts, després d’una derro-
ta voluminosa per 12-3 contra 
l’Egara i una victòria per 4-2 

contra el Fénix FS. Per la seva 
banda, el FS Montcada B està 
situat al 10è lloc amb només 
un punt, després d’haver acon-
seguit un empat a 5 contra el 
Fénix FS i una derrota a casa 
per 4-8 contra el Futsal Terras-

sa. I per últim, el Can Cuyás 
està classifi cat a la tretzena 
plaça amb cap punt, ja que ha 
encaixat dues derrotes contra 
l’Olímpic Floresta a casa per 
4-7 i a la pista del CF Safa Sa-
badell per 4-2. 

Triomf local a la Supercopa catalana
Els germans Aitana i Pau Segura, 
de Montcada i Reixac, es van pro-
clamar el passat 15 d’octubre cam-
pions de la Supercopa Catalana 
de corfbol amb el seu equip, el KC 
Barcelona. El partit es va disputar a 
l’illa esportiva de Castellbisbal entre 
el CK Vallparadís, vigent campió de 
lliga, i el conjunt barceloní, que la 
temporada passada es va adjudicar 
el títol de copa.
El matx va ser molt igualat, arri-
bant-se al fi nal del temps reglamen-
tari amb empat a 27. El triomf es va 
decidir a la pròrroga amb un gol d’or 
per part del KC Barcelona. 

Selecció catalana. Els germans 
Segura segueixen d’enhorabona, 
ja que han estat convocats amb la 
selecció catalana absoluta per dis-
putar la fase de classifi cació per al 
Mundial de corfbol del 2023, que es 
disputarà del 31 d’octubre fi ns el 5 
de novembre a Antalya, Turquia. El 
combinat català també tindrà una 
altra jugadora local, Aída Rodríguez, 
que pertany al CK Castellbisbal. 
Tots tres s’han mostrat molt contents 
de tornar a formar part del conjunt 
català. Ara fa tot just un any, van 
participar amb Catalunya al Cam-
pionat d’Europa, disputat a Bèlgica. 

En aquesta fase prèvia al Campio-
nat del Món, Catalunya ha quedat 
enquadrada al grup B juntament 
amb Hongria, Turquia, Suïssa, Fran-
ça, Escòcia i Gal·les. A l’altre grup 
hi ha seleccions tan potents com 
Anglaterra, Polònia i Eslovàquia. Hi 
ha cinc seleccions – Països Baixos, 
Bèlgica, Alemanya, Portugal i Txè-
quia– que ja tenen assegurada la 
plaça. “Aquests partits seran molt 
especials perquè està en joc la par-
ticipació de la nostra selecció al 
mundial. Estem entrenant intensa-
ment per fer realitat el somni”, han 
destacat els tres jugadors | QB
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Primers derbis locals 
a la Segona Divisió
Tres equips de Montcada coincideixen al grup 2

FUTBOL SALA

Quim Bilbeny | Redacció

Una acció d’un dels derbis de la temporada passada entre el FS Montcada B i el FB Montcada

Aquesta temporada 
es viuran un total de 
sis partits entre el FS 
Montcada B, el Can 
Cuyás i el FB Montcada 
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Amistós entre 
la selecció 
sub-16 i l’equip
juvenil del FS
La Federació Catalana de Fut-
bol (FCF) ha convidat el juvenil 
A del FS Montcada, que juga a 
la Divisió d’Honor Nacional, a 
disputar un amistós contra la 
selecció catalana sub-16 el 30 
d’octubre al pavelló municipal 
Can Casses de Martorell, a les 
19.30h. “És un orgull a nivell 
de club, equip i entrenador”, 
afi rma Nando Sáez, tècnic del 
juvenil A. 

Greu lesió. La notícia negativa 
de l’equip és la lesió del jugador 
Sergi Aroca, que es va trencar 
els lligaments creuats del genoll 
al partit contra el seu exequip, 
el CN Sabadell. El jove es per-
drà pràcticament tota la tempo-
rada i haurà de passar pel qui-
ròfan | QB
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El juvenil A del FB Montcada, diri-
git per Dani Busquets, vol mantenir 
la bona dinàmica de la temporada 
passada –va acabar quart– i lluitar 
de nou per l’ascens a Preferent. 
“L’objectiu és millorar respecte la 
campanya anterior. Intentarem es-
tar el més a dalt possible al fi nal 
de la lliga per provar de fer realitat 
el somni de pujar a la màxima ca-
tegoria catalana”, afi rma el tècnic. 
L’equip ha fet una bona pretempo-
rada, tot i que les lesions han per-
juditcat la plantilla, que actualment 
només disposa de 14 jugadors d’un 
total de 20. L’entrenador confi a que 
els lesionats es vagin reincorporant 
en els propers dies. 

Classifi cació. A causa d’aquests 
imprevistos, l’inici de temporada del 
juvenil A ha estat més complicat de 
l’esperat i els resultats no estan sent 
positius. L’equip està situat a l’on-
zena plaça, amb 5 punts, amb una 
solitària victòria en el debut a la lliga 
contra el Masnou per 5-1, dos em-

pats contra el Rubí i el Vic per 2-2 
i 3-3, respectivament, i una derrota 
a casa contra el Jabac Terrassa per 
0-2 –a la foto, una acció d’aquest 
matx. El juvenil A afronta les prope-
res jornades amb la necessitat de 

començar a sumar de tres en tres. 
El 29 d’octubre, l’equip rebrà a l’es-
tadi de La Ferreria a l’EF Mataró, 
15è classifi cat, i la jornada següent, 
visitarà el camp del Can Rull CF, 10è 
del grup | QB

El FB Montcada presentarà 
els equips l’1 de novembre
L’entitat compta enguany amb un total de 41 equips i més de 600 jugadors 

El FB Montcada presentarà 
ofi cialment tots els seus equips 
de la temporada 2022-2023 el 
proper 1 de novembre a l’estadi 
de La Ferreria (19h). Aquesta 
nova campanya, el FB Montca-
da compta amb un total de 41 
equips i més de 600 jugadors. 

Novetats. L’escola de futbol 
contiua creixent al munici-
pi amb la constitució de més 
equips com ara dos juvenils, el 
C i el D, i la inscripció de 140 
nous jugadors. L’altra gran no-
vetat d’aquest any és la creació 
de la fi gura dels coordinadors 

d’etapa amb l’objectiu d’oferir 
una atenció i un seguiment més 
pesonalitzat de cada esportista. 
“La planifi cació d’aques-
ta temporada ha estat un 
autèntic èxit. Estem molt 
contents perquè 140 infants 
i joves han decidit formar 
part del club, on el 85% dels 

jugadors són de Montcada”, 
afi rma Dani Busquets, director 
esportiu i entrenador del ju-
venil A. “El treball i l’esforç 
de fa molts anys té la seva 
recompensa. Seguim crei-
xent amb un objectiu molt 
clar: formar persones i espor-
tistes”, ha indicat Busquets. 
El FB Montcada té tres equips 
a la categoria de Primera Di-
visió Catalana, el juvenil A, 
el cadet A i l’infantil A. Tots 
tres equips han quedat enqua-
drat al grup 7 i tenen objectius 
ambiciosos per aquesta nova 
temporada, que passen per 
intentar fer el salt a Preferent.

Quim Bilbeny | Redacció

FUTBOL

L’escola continua 
creixent amb la 
inscripció de 140 nous 
jugadors i la creació 
de nous conjunts

‘Intentarem estar a dalt al fi nal de lliga’

El cadet A del FB Montcada, sota 
les ordres de Xavi Cifuentes, és 
un equip molt combatiu i guer-
rer. “Som un grup humil i tre-
ballador. L’objectiu és competir 
tots els partits. Primer, lluitarem 
per mantenir la categoria i, poc 
a poc, anar mirant cap a dalt”, 
afi rma el tècnic. La plantilla va 
marxar d’estada a Banyoles du-
rant la pretemporada, juntament 
amb el juvenil i l’infantil. “Va ser 
una bona experiència, perquè 
l’equip es va cohesionar. El club 
ens dona moltes facilitats, és 

com una gran família”, ha des-
tacat l’entrenador. 
El cadet ha començat la lliga amb 
5 punts en quatre jornades, sent 
el 10è classifi cat. En el seu de-
but a la lliga, va perdre 2-1 con-
tra el Torelló i, a la següent, va 
guanyar el Can Rull per 0-2. En 
la tercera jornada, va empatar a 
2 a Polinyà i, al darrer matx, va 
repetir el mateix resultats contra 
el Sabadell a casa, –a la foto, una 
acció d’aquest partit. En les pro-
peres jornades, el cadet visitarà 
el Mataró i rebrà el Mercantil | QB

CADET A

‘Som un grup treballador’

JUVENIL A

INFANTIL A

L’infantil A del FB Montcada, 
entrenat per Guido Alba, és un 
equip que afronta la temporada 
amb molta il·lusió i ganes. “Són 
competitius i tenen les idees 
clares”, ha comentat el tècnic, 
tot destacant que la plantilla va 
començar la pretemporada dues 
setmanes abans que la resta de la 
categoria, un fet que s’està notant 
en aquest inici de la competició. 
L’infantil compta els seus partits 
per victòries, sent el líder amb 12 
punts, gràcies als triomfs contra 

el Manlleu (2-1), el Mollet (1-3); 
el Molletense (5-1) i el Ripollet (0-
5). “Volem ser campions de lliga 
però, alhora, també els formem 
com a persones”, assegura Alba, 
qui s’ha mostrat molt content 
amb el grup que té: “Volem se-
guir amb aquest ambient tan bo-
nic que genera el futbol. Tenim 
un grup de jugadors i de famí-
lies molt maco”. En les properes 
jornades, l’infantil A rebrà el FB 
Ripollet a l’estadi de La Ferreria i 
visitarà el camp del Vic | QB

‘Volem ser campions’
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L’Associació Cultural Montcada (ACM) –antiga Fundació– inicia una nova etapa amb Francesc 
López i Román al capdavant de la junta. Metge de professió i amb un ampli bagatge cultural, es 
considera un humanista en el sentit ampli de la paraula. L’interessa tot allò que té a veure amb 
la condició humana, especialment en la vessant de la creació. La seva curiositat per les diferents 
cultures l’ha dut a viatjar per països de tots els continents, però la seva activitat principal sempre 
ha tingut com epicentre Montcada, participant activament en entitats com l’Associació de Joves 
contra l’Atur que va existir al municipi als anys vuitanta; el grup de teatre Arturo Calvo de l’Abi –ac-
tualment Teatrac– i els Amics dels Museu, entre d’altres. Ara assumeix amb responsabilitat i il·lusió 
la presidència de l’ACM, de la qual ja n’era soci des dels inicis i cronista habitual a la revista de 
divulgació històrica ‘Quaderns’. 

‘La veritable història la
construeix gent anònima’

Què suposa per a vostè assumir la 
presidència de l’ACM?
Per a mi l’ACM ha esdevingut un 
lloc familiar des de fa molts anys. 
El vincle de coneixença i amistat 
que he mantingut amb tots els 
membres de l’entitat ha estat un 
fet natural. He de posar en valor 
l’estimació d’aquestes persones 
per Montcada i Reixac i la seva 
història. Potser això és el que més 
pes ha tingut a l’hora de posar-
me al capdavant de la nova junta. 
Suposa assumir el compromís 
d’un relleu generacional amb una 
història de quaranta anys de feina 
ben feta.
Quins són els principals reptes 
que afronta l’ACM en aquesta 
nova etapa?
A més de continuar sent dipositaris 
de documentació històrica local, 
promoure actes culturals i publicar 

la revista Quaderns, volem donar a 
conèixer l’associació i la seva tasca, 
utilitzant les noves tecnologies i, 
principalment les xarxes socials; 
establir ponts de col·laboració 
amb altres organismes, entitats 
i associacions –amb especial 
atenció als grups de nouvinguts 
que tinguin interès en conèixer la 
nostra història– i, per últim, tenir 
representació en aquells grups 
que treballin per la recuperació 
de la memòria històrica i la 
preservació del nostre patrimoni.
Vostè col·labora habitualment 
amb la revista ‘Quaderns’. Quins 
aspectes l’interessen més de la 
història?
La història em fascina ja que 
fonamenta la realitat actual i 
ens transporta cap el futur. La 
història amb majúscules la fan 
persones que destaquen per la 

seva trajectòria, però la veritable 
història la construeix gent anònima 
i està teixida amb l’esforç i l’afany 
de la ciutadania. Les petites 
històries de cadascú poden ser 
tan interessants com les de grans 
personatges. 
Una altra faceta seva és la d’actor 
amateur. Com neix aquesta afi ció 
i què li reporta?
Quan es va reprendre el Grup 
Escènic Arturo Calvo de l’Abi ara 
fa alguns anys, vaig assistir a la 
primera representació que van 
fer, l’obra ‘Ninette y un señor de 
Murcia’, de Miguel Mihura. Hi 

actuava una amiga meva i em 
va agradar tant que m’hi vaig 
enganxar i des d’aleshores no he 
parat. A nivell personal ha estat 
un encert ja que l’experiència de 
pujar a l’escenari m’ha resultat 
útil a l’hora de parlar en públic, 
fer conferències, donar classes i, 
també, en el meu dia a dia. És una 
pràctica que recomano a tothom, 
principalment al jovent.
En general, li atrauen les 
Humanitats.
Sí, vaig créixer envoltat de música, 
pintura, escultura i llibres. Sempre 
m’ha interessat saber-ne més, 
conèixer el per què de les coses... 
Amb només 14 anys marxava 
tot sol a descobrir llocs i ciutats, 
visitant museus, palaus, esglésies, 
etc... El meu altre interès era la 
ciència, la botànica, la biologia i 
la medicina. Ja de més gran vaig 

voler trepitjar indrets del món dels 
quals n’havia sentit parlar i d’aquí 
la meva afi ció per l’etnologia, que 
m’ha dut a viatjar per països de 
tots els continents.
Té una consulta a Montcada. Què 
és el que més li agrada de la seva 
feina com a metge?
La medicina per a mi és una 
passió. Vaig tenir clar que volia 
estudiar Medicina des de ben jove. 
L’ésser humà és un compendi de 
raciocini, creativitat i sensibilitat. 
I poder ajudar les persones a 
gaudir d’una salut òptima per 
desenvolupar les seves aptituds 
suposa per a mi una recompensa 
extraordinària. M’agrada conèixer 
les persones, parlar-hi i saber què 
les amoïna, quin trastorn pateixen 
i dissenyar tot tipus d’estratègies 
per alleujar les seves dolències i 
restablir la salut. 

‘M’agrada conèixer les 
persones, parlar-hi i 
saber què les amoïna 
per poder-les ajudar’

President de l’ACM

A títol personal
LAURA GRAU
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Francesc López i Román
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